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Capitolul 1  

 
 
1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, [Fiul lui 

Dumnezeu2].  

2. Precum s-a scris în Isaias3 Profetul [evn tw/| 
VHsai<a| tw/| Profh,th|]|[în Profeți (evn toi/j Profh,taij4)]|5: 
„Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale, [pe 
cel] care va pregăti calea Ta!”.  

3. „Glasul celui-care-strigă în pustie: Pregătiți 
calea Domnului, faceți drepte cărările Lui!”6.  

4. Ioannis Botezătorul [VIwa,nnhj ÎòÐ bapti,zwn7] era 

în pustie |[Ioannis era botezând în pustie (evge,neto 
VIwa,nnhj bapti,zwn evn th/| evrh,mw|8)]| și propovăduind 

                                                 
2 În ediția NA28 pe care o traduc, fragmentul Fiul lui Dumnezeu e 

pus între paratenze, ca și în BNT [ediția a 27-a a NA], GNT, NAB, dar el 
apare în VUL [Filii Dei], MGK, GOC, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 
2001, KJV [the Son of God], L 45 [dem Sohn GOttes], MAC, NJB, BUL 
[Божий Син], RST [Сына Божи], SEV [Hijo de Dios].  

3 E, de fapt, Sfântul Profet Malahias [Malaci,aj]. Mal. 3, 1. Unde, 

în LXX, avem următorul text: „Iată, eu trimit pe îngerul Meu și va privi 
calea înaintea feței Mele [ivdou. evgw. evxaposte,llw to.n a;ggelo,n Mou kai. 
evpible,yetai o`do.n pro. prosw,pou Mou]!”.  

4 Text existent în GOC și MGK și care apare în Biblia de la 1688 
[în Proroci], KJV [in the Prophets], GNV [in the Prophets], WSL [in the 

Prophets], TNT [in the Prophetes], TYO, RBW.  
5. În VUL apare tot numele Sfântului Isaias: Esaia Propheta. La fel 

în LUV [Profeet Jesaja], MOF [the Prophet Isaiah], BUL [Пророк 
Исаия], GNT [evn tw/| VHsai<a| tw/| Profh,th], WYC [in Ysaie, the Prophete], 

TIS.   
6 Și acest text e de la Sfântul Profet Isaias. Is. 40, 3. În LXX: 

„Glasul celui-care-strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, faceți 
drepte cărările Dumnezeului nostru [fwnh. bow/ntoj evn th/| evrh,mw| 
e`toima,sate th.n o`do.n Kuri,ou euvqei,aj poiei/te ta.j tri,bouj tou/ Qeou/ h̀mw/n]!”.  

7 În NA28, prin introducerea articolului, participiul a devenit 
substantiv și de aceea avem Botezătorul. Tot la fel stau lucrurile și în 
GNT. Însă prin introducerea articolului, cu care eu nu sunt de acord, s-a 
fărâmat relația firească dintre cele două participii: bapti,zwn și  khru,sswn.  

8 Text existent în edițiile GOC și MGK dar și în VUL [fuit 

Iohannes in deserto baptizans]. Care apare în Biblia de la 1688, în ed. 
BOR 1914, 1988 și 2001, KJV [John did baptize in the wilderness], NEG 
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botezul pocăinței întru iertarea păcatelor [khru,sswn 
ba,ptisma metanoi,aj eivj a;fesin àmartiw/n].  

5. Și ieșea către el tot ținutul Iudea [pa/sa h` 
VIoudai,a cw,ra], și [ieșeau și] toți ierusalimitenii [kai. oi` 
~Ierosolumi/tai pa,ntej], și se botezau de către el în râul 
Iordanis mărturisindu-și păcatele lor.  

6. Și Ioannis era îmbrăcat în peri de cămilă 
[tri,caj kamh,lou] și [avea] cingătoare de piele împre- 

jurul mijlocului lui și mânca lăcuste [avkri,daj] și miere 
sălbatică [me,li a;grion].  

7. Și popovăduia, zicând: „Vine după mine Cel-
mai-tare [decât] mine [ò ivscuro,tero,j mou], Căruia nu 
sunt în-stare, plecându-mă, a-I dezlega cureaua 
sandalelor Lui.  

8. [Căci] eu v-am botezat pe voi în apă, dar Acela 
vă va botea pe voi în Duhul Sfânt [evgw. evba,ptisa ùma/j 
u[dati( Auvto.j de. bapti,sei ùma/j evn Pneu,mati Ἁgi,w|]”.  

9. Și a fost în zilele acelea [că] a venit Iisus din 
Nazaretul Galileii [VIhsou/j avpo. Nazare.t th/j Galilai,aj] 
și s-a botezat în Iordanis, de către Ioannis.  

10. Și îndată, ieșind din apă, [El] a văzut cerurile 
împărțite [ei=den scizome,nouj9 tou.j ouvranou.j] |[cerurile 
deschise (apertos caelos)10]| și pe Duhul ca o 
porumbiță coborând întru El [kai. to. Pneu/ma w`j 
peristera.n katabai/non eivj Auvto,n].  

11. Și glas s-a făcut din ceruri: „Tu ești Fiul Meu 
Cel-iubit, în[tru] Tine am bine-voit [Su. ei= ò Ui`o,j Mou 
ò avgaphto,j( evn Soi. euvdo,khsa]!”.  

                                                                                                                               
[Jean parut, baptisant dans le désert], TYO [Ihon did baptise in the 

wilderness].   
9 Aceiași formă verbală o regăsim și în GOC, MGK și TIS. Dar ea 

apare și în TOB [les cieux se déchirer (cerurile sfâșiindu-se)], FBJ, GNV 

[the heauens clouen in twaine], ISV [the heavens split open].  
10 În VUL. De unde avem sintagma în Biblia de la 1688 și în ed. 

BOR 1988 și 2001. Dar ea apare și în KJV [the heavens opened], LUO 

[der Himmel auftat], RPN [Cerurile deschise], WSL [the heavens 
opened].  
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12. Și Duhul L-a scos îndată pe El întru pustie.  
13. Și [El] era în pustie de patruzeci de zile ispitit 

[peirazo,menoj] [fiind] de către Satana. Și [El] era cu 
fiarele [sălbatice] și Îngerii Îi slujeau Lui [kai. oi` 
Ἄggeloi dihko,noun Auvtw/|].  

14. Dar după ce Ioannis a fost predat [parado- 
qh/nai] [și închis], Iisus a venit întru Galilea 
propovăduind Evanghelia lui Dumnezeu [khru,sswn to. 
Euvagge,lion tou/ Qeou/]  

|[Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu (to. 
Euvagge,lion th/j Basilei,aj tou/ Qeou)11]| 

15. și zicând că: „S-a plinit vremea și s-a apropiat 
Împărăția lui Dumnezeu [peplh,rwtai ò kairo.j kai. 
h;ggiken h̀ Basilei,a tou/ Qeou/]! Pocăiți-vă și credeți în 
Evanghelie! [metanoei/te kai. pisteu,ete evn tw/| Euvagge- 
li,w|]”.   

16. Și [Iisus] trecând pe lângă marea Galileii l-a 
văzut pe Simon [Si,mwn] și pe Andreas [Ἀndre,aj], 
fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare! Căci erau 
pescari.  

17. Și le-a zis lor Iisus: „Veniți după Mine, și vă 
voi face pe voi a fi pescari de oameni [àliei/j 
avnqrw,pwn]!”.   

18. Și [ei] îndată, lăsând mrejele, I-au urmat Lui.  
19. Și mergând puțin mai înainte, [Iisus] l-a văzut 

pe Iacovos [VIa,kwboj] al lui Zevedeos [Zebedai/oj] și pe 
Ioannis, fratele lui. Și ei [erau] în corabie reparându-și 
mrejele,  

20. și îndată [Iisus] i-a chemat pe ei. Și lăsându-l 
pe tatăl lor, Zevedeos, în barcă cu zilierii [tw/n 
misqwtw/n] [lui], au mers după El.   

21. Și a intrat întru Cafarnaum [Kafarnaou,m]!  Și 
îndată, [în] sabaturi12, a intrat întru singagogă [și îi] 
învăța [pe ei].  

                                                 
11 În GOC, MGK, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001.  
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22. Și [aceștia] erau uimiți de învățătura Lui! Căci 
era învățându-i pe ei ca [unul care] avea putere [h=n 
ga.r dida,skwn auvtou.j w`j evxousi,an e;cwn] și nu ca 
învățații/ cărturarii [lor] [kai. ouvc w`j oi` grammatei/j].  

23. Și era în sinagoga lor un om în duh necurat 
[a;nqrwpoj evn pneu,mati avkaqa,rtw] și [care] îndată a 
strigat, 

24. zicând: „Ce [este] nouă și ție, Iisuse Naza- 
rinene [ti, h̀mi/n kai. soi,( VIhsou/ Nazarhne,]? Venit-ai să 
ne pierzi pe noi? Te știu cine ești: Sfântul lui 
Dumnezeu [ò Ἃgioj tou/ Qeou/]!”.   

25. Și Iisus l-a certat pe el, zicând: „Taci și ieși 
din el!”.  

26. Și scuturându-l pe el duhul cel necurat și 
strigând [cu] glas mare, a ieșit din el.   

27. Și s-au uimit toți, astfel încât discutau între 
ei, zicând: „Ce este aceasta? O învățătură nouă cu 
putere [didach. kainh. katV evxousi,an]! Și [El] le 
poruncește duhurilor necurate și [acelea] I se supun 
Lui [kai. toi/j pneu,masi toi/j avkaqa,rtoij evpita,ssei( kai. 
ùpakou,ousin Auvtw/|]”.  

28. Și îndată a ieșit vestea Lui pretutindeni, întru 
toată împrejurimea Galileii.  

29. Și îndată13 ieșind [ei]14 din sinagogă, au venit 
întru casa lui Simon și a lui Andreas, [dimpreună] cu 
Iacovos și [cu] Ioannis.  

30. Iar soacra lui Simon zăcea, suferind-de-febră 
[pure,ssousa], și îndată i-au vorbit Lui despre ea15.  

                                                                                                                               
12 În sâmbete.  
13 După cum observăm, adverbul îndată [euvqu.j] exprimă ritmul 

alert al vieții Domnului. Care ar trebui să fie și ritmul nostru de viață. 
Pentru că Domnul ne cere și nouă să fim vioi, să fim sprinteni în tot ceea 

ce facem.  
14 Domnul și Sfinții Săi Apostoli.  
15 Pentru că o compătimeau. De unde învățăm că atunci când 

iubim pe cineva, îndată trebuie să îl ajutăm și să ne rugăm pentru 
vindecarea bolii lui.  
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31. Și, mergând, [Iisus] a ridicat-o pe ea, 
prinzând-o de mână! Și a lăsat-o pe ea febra [o` 
pureto,j] și le slujea lor [dihko,nei auvtoi/j].  

32. Și făcându-se seară, [pe] când soarele 
apusese, au adus către El pe toți bolnavii și demo- 
nizații.  

33. Și era toată cetatea adunată la ușă16.  
34. Și [El] i-a vindecat pe mulți bolnavi, [care 

aveau] diferite boli [poiki,laij no,soij], și a scos mulți 
demoni [daimo,nia polla. evxe,balen] [din oameni]. Și nu-i 
lăsa pe demoni a vorbi, căci știau de El [kai. ouvk h;fien 
lalei/n ta. daimo,nia( o[ti h;|deisan Auvto,n]17.  

35. Și [a doua zi] dimineața [prwi>], S-a sculat 
foarte din noapte [e;nnuca li,an avnasta.j] și a ieșit întru 
loc pustiu și S-a rugat.  

36. Și L-a căutat pe El Simon și cei [care erau] cu 
El.   

37. Și L-au găsit pe El și i-au zis Lui că: „Toți Te 
caută pe Tine!”.  

38. Și [El] le-a zis lor: „Să mergem în altă parte, 
întru cetățile care au piețe [eivj ta.j evcome,naj 
kwmopo,leij]18, ca și acolo să propovăduiesc [khru,xw]! 
Căci pentru aceasta am venit19”.  

39. Și [El] a venit propovăduind întru sinagogile 
lor, întru toată Galilea și scoțând demonii [din 
oameni].  

40. Și a venit către El un lepros, rugându-L pe El 
|[și îngenunchind]20| și zicându-I Lui că: „Dacă vrei, 
poți a mă curăți [eva.n qe,lh|j du,nasai, me kaqari,sai]!”.   
                                                 

16 La ușa casei unde era Domnul.  
17 Pentru ca nu demonii să Îl propovăduiască, ci oamenii să 

primească de la El cuvintele mântuirii.  
18 În târguri.  
19 Pe lume. Pentru acest lucru M-am întrupat.  
20 Din nou nu sunt de acord cu punerea între paranteze a 

fragmentului: „și îngenunchind”. La fel a făcut și GNT. În TIS, GOC și 
MGK, kai. gonupetw/n nu e pus între paranteze. În VUL avem: genu flexo 
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41. Și făcându-I-se-milă [splagcnisqei.j], întin- 
zând mâna Lui, l-a atins și i-a zis lui: „Vreau, 
curățește-te!”.   

42. Și îndată a plecat de la el lepra și [bărbatul] s-
a curățit [kai. euvqu.j avph/lqen avpV auvtou/ h̀ le,pra( kai. 
evkaqari,sqh].  

43. Și certându-l-cu-asprime pe el [evmbrimhsa,me- 
noj auvtw], îndată l-a alungat pe el.  

44. Și i-a zis lui: „Vezi [ca] nimănui nimic să nu 
spui, ci mergi de te arată pe tine preotului și adu, 
pentru curățirea ta, ce a poruncit Moisis [a] prose,taxen 
Mwu?sh/j], întru mărturia lor!”.  

45. Dar [el]21 ieșind, a început a propovădui 
multe și a răspândi cuvântul [h;rxato khru,ssein polla. 
kai. diafhmi,zein to.n lo,gon], astfel încât El nu mai putea 
a intra pe față întru cetate [w[ste mhke,ti auvto.n du,nasqai 
fanerw/j eivj po,lin eivselqei/n], ci sta afară, în locuri 

pustii! Și veneau către El din-toate-părțile [pa,ntoqen].   
 

  

                                                                                                                               

[îndoindu-și genunchiul]. Fragmentul luat în discuție apare și în KJV 
[and kneeling down], LSG [se jetant à genoux], ed. BOR 1988 și 2001, 
MOF [on bended knee], NLV [got down on his knees], WSL [kneeling 

down].  
21 Cel vindecat de lepră.  
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Capitolul 2  
 
 
 
1. Și intrând iarăși întru Cafarnaum, peste 

[câteva] zile s-a auzit că [El] este în casă [evn oi;kw|].   
2. Și s-au adunat mulți, astfel încât nu mai era 

loc nici pe la ușă. Și le spunea lor cuvântul22.  
3. Și veniră, aducând către El un paralitic 

[paralutiko.n], purtat de către patru [oameni].  
4. Și [ei] neputând a-l aduce Lui din cauza 

mulțimii, au desfăcut acoperișul unde [El] era 
[avpeste,gasan th.n ste,ghn o[pou h=n], și, prin-spărtură 
[evxoru,xantej], au lăsat-în-jos patul unde zăcea parali- 
ticul [calw/si to.n kra,batton o[pou ò paralutiko.j kate,- 
keito].  

5. Și văzând Iisus credința lor a zis paraliticului: 

„Fiule, iertate îți [sunt] ție păcatele [avfi,entai, sou ai` 
àmarti,ai]!” |[„Fiule, iertate îți [sunt] ție păcatele tale 
(avfe,wntai, soi ai` àmarti,ai sou)!”23]|.   

6. Dar erau acolo unii [dintre] învățați/ cărturari, 
șezând și cugetând în inimile lor:  

7. „De ce vorbește El astfel [ti, Ou-toj ou[twj 
lalei/]? Blasfemiază [blasfhmei/]! Cine poate ierta 
păcatele, dacă nu unul Dumnezeu [ti,j du,natai avfie,nai 
àmarti,aj eiv mh. ei-j ò Qeo,j]?”.  

8. Și Iisus, îndată cunoscând [în] duhul Lui [kai. 
euvqu.j evpignou.j o` VIhsou/j tw/| pneu,mati Auvtou/] că astfel 

cugetau în ei înșiși, le-a zis lor: „De ce cugetați acestea 
în inimile voastre [ti, tau/ta dialogi,zesqe evn tai/j 
kardi,aij ùmw/n]? 

                                                 
22 Le propovăduia.  
23 Textul existent în GOC, în Biblia de la 1688 [iartă-să ție păcatele 

tale], în ed. BOR 1988 și 2001, în KJV [thy sins be forgiven thee], în LUO 

[deine Sünden sind dir vergeben], în GNV [thy sinnes are forgiuen 
thee], în WYC [thi synnes ben foryouun to thee].  

9



9. Ce este mai-ușor [euvkopw,teron] a spune 
paraliticului: <Iertate îți sunt păcatele!> sau a spune: 
<Scoală-te și ia-ți patul tău și umblă!>? 

10. Dar ca să știți că Fiul omului are puterea de a 
ierta păcatele pe pământ [avfie,nai àmarti,aj evpi. th/j 
gh/j]” – [El] a zis paraliticului:  –  

11. „Ție îți zic: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi 
întru casa ta!”.  

12. Și s-a sculat și îndată și-a luat patul [și] a ieșit 
înaintea tuturor, astfel încât erau uimiți [cu] toții și 
slăveau pe Dumnezeu, zicând că: „Niciodată n-am 
văzut astfel [de lucruri]!”.  

13. Și [El] a ieșit iarăși la mare! Și toată mulțimea 
venea către El și [El] îi învăța pe ei.  

14. Și trecând, [El] l-a văzut pe Levi [Leui,] al lui 

Alfeos [Ἁlfai/oj], șezând la vamă, și i-a zis lui: 
„Urmează-Mi Mie [avkolou,qei Moi]!”. Și [Levi], ridicân- 
du-se, I-a urmat Lui.  

15. Și a fost [când] a șezut El în casa lui24, [că] și 

mulți vameși și păcătoși au stat [la masă cu] Iisus și cu 
Ucenicii Lui. Căci erau mulți și Îi urmau Lui.  

16. Și învățații fariseilor [oi` grammatei/j tw/n 
Farisai,wn]25 |[învățații și fariseii (oi` grammatei/j kai. oi` 
Farisai/oi)26]| văzând că [El] mănâncă cu păcătoșii și 
[cu] vameșii, au zis Ucenicilor Lui că: „mănâncă cu 
vameșii și [cu] păcătoșii”| [„mănâncă și bea cu vameșii 
și [cu] păcătoșii (meta. tw/n telwnw/n kai. àmartwlw/n 
evsqi,ei kai. pi,nei)27] | [„De ce mănâncă și bea Învățătorul 
vostru cu vameșii și [cu] păcătoșii (quare cum 

                                                 
24 A lui Levi.  
25 La fel este și în BGT. Ca și când fariseii ar fi fost învățați și 

neînvățați, iar cei învățați ai fariseilor ar fi luat cuvântul aici.   
26 În ediția GOC și MGK. Formă existentă și în VUL [scribae et 

Pharisaei], Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001, CNS, GNV, KJV [the 

scribes and Pharisees], MOF, RPN [Cărturarii și Fariseii].  
27 În ediția GOC. Fragmentul și bea apare și în TIS, MGK, KJV.  
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publicanis et peccatoribus manducat et bibit Magister 
vester)?28]|.  

17. Și, auzind, Iisus le-a zis lor [că]: „Nu au 
nevoie de doctor cei sănătoși ci cei bolnavi [ouv crei,an 
e;cousin oi` ivscu,ontej ivatrou/ avllV oi` kakw/j e;contej]! N-
am venit a-i chema pe drepți ci pe păcătoși [ouvk h=lqon 
kale,sai dikai,ouj avlla. àmartwlou,j]”29.  

|[„N-am venit a-i chema pe cei drepți ci pe cei 
păcătoși întru pocăință (ouvk h=lqon kale,sai dikai,ouj( 
avlla. àmartwlou.j eivj meta,noian)30!]|.  

18. Și erau ucenicii lui Ioannis [Botezătorul] și ai 
fariseilor postind. Și au venit și I-au zis Lui: „De ce 
ucenicii lui Ioannis și ucenicii fariseilor postesc, iar 
ucenicii Tăi nu postesc?”.  

19. Și le-a răspuns lor Iisus: „Pot oare fiii nunții 
[oi` ui`oi. tou/ numfw/noj], cât Mirele este cu ei, [să fie] în 
post? Cât timp Mirele este cu ei, nu pot posti.  

20. Dar vor veni zilele [evleu,sontai de. h̀me,rai] când 
Mirele se va lua de la ei [o[tan avparqh/| avpV auvtw/n o` 
Numfi,oj], și atunci vor posti în acea zi [kai. to,te 
nhsteu,sousin evn evkei,nh| th/| h̀me,ra|]31. |[și atunci vor posti 
în acele zile (kai. to,te nhsteu,sousin evn evkei,naij tai/j 
h̀me,raij)32]|   

21. Nimeni nu coase la veșmântul vechi [i`ma,tion 
palaio,n] un petic [dintr-o] bucată nouă!  

                                                 
28 Varianta existentă în VUL, care a fost tradusă și în ed. BOR 

1988 și 2001.  
29 Existentă și în TIS, VUL [non enim veni vocare iustos sed 

peccatores], WYC [for Y cam not to clepe iust men, but synneris], 
WHO, MOF.   

30 În GOC, MGK, ed. BOR 1988 și 2001, WSL [I came not to call 
the righteous, but sinners to repentance], KJV, LUO [Ich bin 
gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße, und nicht die Gerechten].  

31 BNT este confirmată de VUL [et tunc ieiunabunt in illa die]. 
Același text găsim și în FBJ [et alors ils jeûneront en ce jour-là], BFC, 
DBY.  

32 În GOC, MGK, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001, KJV [and 
then shall they fast in those days], K21, BUL.  
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Iar dacă nu [se face asta], [atunci] se mărește 
plinătatea cea nouă din el, cel vechi [ai;rei to. plh,rwma 
avpV auvtou/ to. kaino.n tou/ palaiou/]33, și ruptura este și 
mai-rea.  

22. Și nimeni [nu] pune vin nou întru burdufuri 
vechi!  

Iar dacă nu [eiv de. mh][se face asta], vinul va 
sparge burdufurile și vinul piere [cât] și burdufurile 
[odată cu el]34 |[vinul nou sparge burdufurile, și vinul 
se varsă și burdufurile se strică (r̀h,ssei ò oi=noj ò ne,oj 
tou.j avskou,j( kai. ò oi=noj evkcei/tai kai. oi` avskoi. 
avpolou/ntai)35]|.  

Ci vinul nou [oi=non ne,on] [se pune] întru 
burdufuri noi [eivj avskou.j kainou,j]”. |[ci vinul nou se 
pune întru burdufuri noi (avlla. oi=non ne,on eivj avskou.j 
kainou.j blhte,on)36]|.    

23. Și a fost El în sabaturi [evn toi/j sa,bbasin] 

trecând prin semănături. Și Ucenicii Lui au început, 
făcându-și cale, să smulgă spicele [grâului].  

24. Și fariseii Îi ziceau Lui: „Vezi ce fac în 
sabaturi, care nu se cuvine [i;de ti, poiou/sin toi/j sa,bba- 
sin o] ouvk e;xestin]?”.   

25. Și [Iisus] le-a zis lor: „Niciodată [nu] ați citit 

ce-a făcut David [Daui.d], când a avut nevoie și a 
flămânzit el și cei [ce erau dimpreună] cu el?  

26. Cum a intrat întru casa lui Dumnezeu [to.n 
oi=kon tou/ Qeou], în timpul arhiereului Abiatar 
[Ἀbiaqa,r], și a mâncat pâinile punerii-înainte [tou.j 
a;rtouj th/j proqe,sewj], care nu se cuvenea [a fi] 

                                                 
33 Se mărește ruptura și e nevoie de un petic nou și mai mare.  
34 Variantă prezentă și în GNT, TIS.  
35 În GOC, MGK, ed. BOR 1988 și 2001, VUL [alioquin disrumpet 

vinum utres et vinum effunditur et utres peribunt], KJV [else the new 
wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will 

be marred].   
36 În GOC.  
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mâncate, dacă nu [erau] preoți, și a dat și celor [care] 
erau [dimpreună] cu el?”.    

27. Și [Iisus] le zicea lor: „Sabatul s-a făcut 
pentru om, nu omul pentru sabat [to. sa,bbaton dia. to.n 
a;nqrwpon evge,neto kai. ouvc ò a;nqrwpoj dia. to. sa,bbaton]!  

28. Astfel încât Fiul omului este Domn și al 
sabatului [w[ste Ku,rio,j evstin ò Ui`o.j tou/ avnqrw,pou kai. 
tou/ sabba,tou]”.  
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Capitolul 3  
 
 

 
1. Și [Iisus] a intrat iarăși întru sinagogă. Și era 

acolo un om având mâna uscată [evxhramme,nhn].  

2. Și Îl urmăreau [pareth,roun] pe El [cu răutate, 
ca să vadă] dacă îl va vindeca pe el37 [în] sabaturi, ca 
să-L învinuiască pe El.  

3. Și [Iisus] zise omului [care] avea mâna uscată: 
„Ridică-te întru mijloc38!”.  

4. Și [apoi Iisus] zise lor: „Se cuvine [în] sabaturi 
a face bine sau a face rău, a mântui sufletul sau a-l 
omorî [avpoktei/nai]?”. Dar ei tăceau.  

5. Și [Iisus] uitându-se-împrejur la ei cu urgie 
[peribleya,menoj auvtou.j metV ovrgh/j], întristându-Se de 
învârtoșarea inimii lor [sullupou,menoj evpi. th/| pwrw,sei 
th/j kardi,aj auvtw/n], a zis omului: „Întinde mâna!”39.   

|[Întinde mâna ta (e;kteinon th.n cei/ra sou)40!]| 
Și a întins-o și s-a refăcut mâna lui [avpekatesta,qh 

h̀ cei.r auvtou].    

6. Și ieșind [ei], îndată fariseii au făcut sfat cu 
irodianii [oi` Farisai/oi euvqu.j meta. tw/n ~Hrw|dianw/n 
sumbou,lion evdi,doun] împotriva Lui [katV Auvtou/], ca să Îl 
piardă pe El [o[pwj Auvto.n avpole,swsin]41.  

                                                 
37 Pe cel cu mâna uscată.  
38 În mijlocul adunării din sinagogă.  
39 La fel găsim în TIS, GNT, ed. BOR 2001.   
40 În GOC, MGK, VUL [extende manum tuam], ed. BOR 1988, 

KJV [Stretch forth thine hand], TYN [stretch forth thyne honde], LSG 

[Étends ta main], MOF [Stretch out your hand].  
41 Pentru că li se rănise orgoliul…deși nu avuseseră niciun cuvânt 

de spus la o întrebare care avea tangență cu Legea, pe care ei pretindeau 

că o cunosc și o împlinesc. Și singura lor „soluție” a fost să plănuiască 
eliminarea Lui fizică. Nu au căutat să cerceteze Legea sau nu au căutat 
să vadă necesitatea practică a omului. Sau, în primul rând, nu s-au 

bucurat de vindecarea omului, de această mare minune făcută în ochii 
lor.  
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7. Și Iisus, cu Ucenicii Lui, S-a dus către mare. Și 
mulțime multă din Galilea [L-a urmat (hvkolou,qhsen)42] 
și din Iudea.  

8. Și din Ierusalime [~Ierosolu,mwn]43 și din 
Idumea [VIdoumai,a] și de dincolo de Iordanis [VIorda,nhj] 
și dimprejurul Tirosului [Tu,roj] și Sidonului [Sidw,n], 
mulțime multă, auzind câte făcea [Iisus], au venit 
către El.  

9. Și a zis Ucenicilor Lui ca să-I pregătească Lui 
corăbioara [ploia,rion], din cauza mulțimii, ca să nu-L 

împresoare pe El [i[na mh. qli,bwsin Auvto,n]!   
10. Căci [Iisus îi] vindecase pe mulți. [Și] de 

aceea se năpusteau peste El, ca să se atingă de El câți 
aveau chinuri/ suferințe/ boli [w[ste evpipi,ptein Auvtw/| 
i[na Auvtou/ a[ywntai o[soi ei=con ma,stigaj].  

11.  Iar duhurile necurate, când Îl vedeau pe El 
[o[tan Auvto.n evqew,roun], cădeau [la pământ] înaintea 
Lui și strigau, zicând că: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
[Su. ei= ò Ui`o.j tou/ Qeou]!”.  

12. Și [El] îi certa de multe [ori] pe ei44, ca să nu-
L facă arătat pe El [kai. polla. evpeti,ma auvtoi/j i[na mh. 
auvto.n fanero.n poih,swsin]45. 

13. Și [Iisus] Se suie întru munte și cheamă [kai. 
avnabai,nei eivj to. o;roj kai. proskalei/tai]46 [pe cei] pe 

                                                                                                                               

Însă au căutat să se îndreptățească pe ei înșiși prin punerea la cale 
a unui omor. Dar poate uciderea cuiva să îi elimine și faptele din istorie?  

42 O altă punere între paranteze cu care nu pot fi de acord. 
Verbul hvkolou,qhsen apare în GOC, MGK și TIS, dar e tradus și în VUL 
[secuta est Eum], WSL [followed Him], KJV [followed Him], LUO 
[folgte Ihm], MOF, L45. E pus între paranteze și în BGT și GNT.   

43 Prima apariție, în Evanghelia după Marcu, a cuvântului 
Ierusalim la plural. Am găsit acest plural și în Evanghelia după Matei, la 
Mt. 2, 1; 3, 5; 4, 25; 5, 35; 16, 21; 20, 17; 20, 18; 21, 1; 21, 10, cf. GNT.   

44 Pe demoni.  
45 Îi certa, după cum am spus și într-o notă anterioară, pentru ca 

nu demonii să Îl propovăduiască oamenilor.  
46 Ambele verbe sunt la indicativ prezent, și le-am tradus ca atare, 

după care urmează un verb la indicativ imperfect.  
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care El îi vroia [ou]j h;qelen Auvto,j], și [aceia] au venit 
către El [kai. avph/lqon pro.j Auvto,n]. 

14. Și a făcut doisprezece, [pe care i-a și numit 
Apostoli] [kai. evpoi,hsen dw,deka [ou]j kai. Ἀposto,louj 
wvno,masen]]47, ca să fie cu El și ca să-i trimită pe ei a 
propovădui [i[na w=sin metV Auvtou/ kai. i[na avposte,llh| 
auvtou.j khru,ssein].  

15. Și [le-]a dat [lor] puterea de a scoate demonii 
[kai. e;cein evxousi,an evkba,llein ta. daimo,nia]48!  

|[Și [le-]a dat [lor] puterea de a vindeca bolile și 
de a scoate demonii (kai. e;cein evxousi,an qerapeu,ein ta.j 
no,souj kai. evkba,llein ta. daimo,nia)49]| 

                                                 
47 O altă paranteză cu care nu pot fi de acord. Deși textul pus 

între paranteze în BNT, GNT, NAB, NIV, NIB nu apare deloc în GOC, 

MGK, TIS, VUL, KJV, L45, MKJ, WSL, RPN, MOF, Biblia de la 1688.   
Însă apare în Codex Sinaiticus:  

, cf. 
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter
=3&lid=en&side=r&verse=14&zoomSlider=0,  

dar și în Codex Vaticanus, p. 1281, 

 
cf. 

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1285/image?sid=7ac3a727df9
475874b8f9a3b4818af31#current_page. Așa că autorii ediției NA28 nu au 
niciun motiv plauzibil ca să scoată din textul cărții acest fragment. El se 

regăsește însă în ed. BOR 1988 și 2001.   
48 Text existent în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, TIS, GNT, 

BFC, BUL [и да имат власт да изгонват бесове].   
49 Text existent în GOC, MGK, VUL [et dedit illis potestatem 

curandi infirmitates et eiciendi daemonia], WSL [And to have power to 
heal diseases and to cast out devils], WYC [And he yaf to hem pouwer 

to heele sijknessis, and to caste out feendis], ed. BOR 1988 și 2001, RPN 
[Noul Testament Paisian de la 1818] [Şi să aibă putere a vindeca boalele, 
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16. [Și (Iisus) i-a făcut pe cei doisprezece] [kai. 
evpoi,hsen tou.j dw,deka]50. Și a pus numele Petros 
[Pe,troj] lui Simon.  

17. Și pe Iacovos al lui Zevedeos și pe Ioannis, 
fratele lui Iacovos [i-a numit Iisus]. Și le-a pus lor 
numele: Voanirghes [Boanhrge,j], care înseamnă: fiii 
tunetului [uìoi. bronth/j]!  

18. [Și alături de ei au fost] și Andreas [Ἀndre,aj] 
și Filippos [Fi,lippoj] și Vartolomeos [Barqolomai/oj] și 
Matteos [Maqqai/oj] și Tomas [Qwma/j] și Iacovos 
[VIa,kwboj] al lui Alfeos [Ἁlfai/oj] și Taddeos [Qaddai/oj] 
și Simon Cananeos [Si,mwn ò Kananai/oj] 

19. și Iudas Iscarioteanul [VIou,daj VIskariw,q], care 
L-a și vândut pe El [o]j kai. pare,dwken Auvto,n].  

20. Și [Iisus] a intrat întru casă. Și s-a adunat 
iarăși mulțimea, astfel încât nu puteau ei51 nici pâine a 
mânca [w[ste mh. du,nasqai auvtou.j mhde. a;rton fagei/n].  

21. Și auzind cei de lângă El52, au ieșit a-L prinde 
pe El [kai. avkou,santej oi` parV Auvtou/ evxh/lqon krath/sai 

                                                                                                                               
şi a goni dracii], CNS [Le-a dat şi putere să vindece boalele şi să scoată 
dracii], DBY [and to have power to heal diseases, and to cast out 
demons].   

50 Un alt text pus între paranteze în mod ilegitim. Pentru că el 
apare în Codex Vaticanus, în p. 1281: 

 
cf. 

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1285/image?sid=7ac3a727df9
475874b8f9a3b4818af31#current_page, cât și în Codex Sinaiticus:  

, cf.  
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&c

hapter=3&lid=en&side=r&verse=16&zoomSlider=0.   
51 Domnul și Sfinții Săi Apostoli.  
52 Cei aflați aproape de locul unde El era atunci.  
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Auvto,n]! Căci ziceau că: „Și-a ieșit din simțuri [e;legon 
ga.r o[ti evxe,sth]!”53.  

22. Dar învățații/ cărturarii, care veniseră din 
Ierusalime [avpo. ~Ierosolu,mwn54], ziceau că: „Are pe 

Beelzebul [Beelzebou.l e;cei]!” și că: „În domnul demo- 
nilor îi scoate pe demoni [evn tw/| a;rconti tw/n daimoni,wn 
evkba,llei ta. daimo,nia]!”.  

23. Și [Iisus] chemându-i pe ei le zicea lor în 
parabole [evn parabolai/j]: „Cum poate Satana a scoate 
pe Satana [pw/j du,natai Satana/j Satana/n evkba,llein]?  

24. Și dacă împărăția s-a împărțit pe sine, nu 
poate sta acea împărăție [kai. eva.n basilei,a evfV e`auth.n 
merisqh/|( ouv du,natai staqh/nai h̀ basilei,a evkei,nh]!  

25. Și dacă casa s-a împărțit pe sine, nu va putea 
a sta acea casă [kai. eva.n oivki,a evfV e`auth.n merisqh/|( ouv 
dunh,setai h̀ oivki,a evkei,nh staqh/nai].  

26. Și dacă Satana s-a ridicat împotriva sa și s-a 
împărțit, [el] nu poate sta [la nesfârșit], ci [stăpânirea 
lui] are un sfârșit [kai. eiv ò Satana/j avne,sth evfV e`auto.n 
kai. evmeri,sqh( ouv du,natai sth/nai avlla. te,loj e;cei].  

27. Dar nu poate nimeni să intre întru casa celui 
tare [avllV ouv du,natai ouvdei.j eivj th.n oivki,an tou/ ivscurou/ 
eivselqw.n], [pentru] a jefui vasele lui [ta. skeu,h auvtou/ 
diarpa,sai], dacă nu, mai întâi, va lega pe cel tare, și 
apoi va jefui casa lui [eva.n mh. prw/ton to.n ivscuro.n dh,sh|( 
kai. to,te th.n oivki,an auvtou/ diarpa,sei].  

28. Amin/ adevărat vă zic vouă [Ἀmh.n le,gw ùmi/n]: 
că toate păcatele vor fi iertare fiilor oamenilor și 

                                                 
53 Adică Îl considerau „nebun”. De aceea, în Biblia de la 1688 

avem: „nu-Și e în minte”. În ed. BOR 1914 și 1939: „nu-și este în fire”. În 
ed. BOR 1988: „Și-a ieșit din fire”. În ed. BOR 2001: „Nu e’n toate 

mințile”. În VUL: in furorem versus est [în nebunie S-a schimbat]. În 
WYC:  He is turned in to woodnesse [El S-a întors în nebunie]. În KJV: 
He is beside Himself [El este în afară de Sine]. În DBY: He is out of His 

mind [El este ieșit din mintea Sa].  
54 A doua apariție a formei de plural pentru Ierusalim.  
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blasfemiile câte vor fi blasfemiat [o[ti pa,nta avfeqh,setai 
toi/j ui`oi/j tw/n avnqrw,pwn ta. àmarth,mata kai. ai` 
blasfhmi,ai o[sa eva.n blasfhmh,swsin]!  

29. Dar cine va blasfemia întru Duhul Sfânt [o]j dV 
a'n blasfhmh,sh| eivj to. Pneu/ma to. Ἃgion], nu are iertare 
întru veac, ci este vinovat de păcat veșnic [ouvk e;cei 
a;fesin eivj to.n aivw/na( avlla. e;noco,j evstin aivwni,ou 
àmarth,matoj]!”55|[ci este vinovat de judecată/ pe- 
deapsă veșnică (avllV e;noco,j evstin aivwni,ou kri,sewj)56]|.  

 30. Căci [ei] ziceau: „Are duh necurat [pneu/ma 
avka,qarton e;cei]57!”.  

31. Și a venit mama Lui58 și frații Lui [h̀ mh,thr 
Auvtou/ kai. oi` avdelfoi. Auvtou]59. Și stând [ei] afară, au 

trimis către El ca să-L cheme pe El.     
32. Și mulțimea ședea împrejurul Lui. Și I-au zis 

Lui: „Iată, mama Ta și frații tăi [și surorile Tale (kai. ai` 
avdelfai, Sou)60] [sunt] afară [și] Te caută!”.  

                                                 
55 În GNT, VUL [aeterni delicti], ed. BOR 2001, WYC 

[euerlastynge trespas].  
56 În GOC, MGK [aivwni,ou katadi,khj], ed. BOR 1988, KJV [eternal 

damnation], L45 [ewigen Gerichts].   
57 Adică Îl considerau pe Domnul „posedat de diavol”.  
58 Prea Curata Fecioară Maria.  
59 Fiii Sfântului Iosif, Logodnicul Maicii Domnului, care erau frați 

vitregi ai Domnului.  
60 O altă paranteză neavenită. Pentru că se referă la fiicele 

Sfântului Iosif, Logodnicul Maicii Domnului, care erau surorile vitrege 

ale Domnului. Referirea la surorile Sale nu apare în Codex Vaticanus, ci 
doar referirea la mama și la frații lui:  

 

 
, cf.  
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1285/image?sid=7ac3a

727df9475874b8f9a3b4818af31#current_page. La fel stau lucrurile și în 

Codex Sinaiticus:  
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33. Și [Iisus], răspunzând lor, a zis: „Cine este 
mama Mea și frații [Mei]?”.  

34. Și privind-împrejur, pe cei care ședeau 
împrejurul Lui, a zis: „Iată mama Mea și frații Mei!”.  

35. [Căci] cine va face voia lui Dumnezeu [o]j 
[ga.r] a'n poih,sh| to. qe,lhma tou/ Qeou], acela este fratele 

Meu și sora [Mea] și mama [Mea] [ou-toj avdelfo,j Mou 
kai. avdelfh. kai. mh,thr evsti,n]”.  

|[acela este fratele Meu și sora Mea și mama 
[Mea] (ou-toj avdelfo,j Mou kai. avdelfh, Mou kai. mh,thr 
evsti)61]|.  

 
  

                                                                                                                               

, cf. 
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter

=3&lid=en&side=r&verse=32&zoomSlider=0.  
Surorile Sale însă sunt amintite în Biblia de la 1688, în ed. BOR 

1988 și 2001, în GNT [dar textul e pus între paranteze drepte, ca și în 
BNT], în NJB [Your mother and brothers and sisters], în FBJ [Ta mère et 
Tes frères et Tes soeurs] dar nu și în VUL [mater Tua et fratres Tui], 
GOC [mh,thr Sou kai. oì avdelfoi, Sou], MGK, GNV, WYC, TNT, WHO, 

TYN, R60, NIV, KJV, CNS.  
61 În GOC și MGK.   
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Capitolul 4  
 

 
 
1. Și [Iisus] a început iarăși a învăța lângă mare! 

Și s-a adunat către El mulțime multă, încât El, intrând 
în corabie, ședea în mare, și toată mulțimea era lângă 
mare, pe uscat.  

2. Și îi învăța pe ei în multe parabole și le zicea 
lor în învățătura [th/| didach/|] Lui:  

3. „Ascultați! Iată, semănătorul [ò spei,rwn] a ieșit 
a semăna!  

4. Și a fost când semăna [el, că] una a căzut lângă 
cale și au venit păsările [ta. peteina.]62 |[păsările cerului 
(ta. peteina. tou/ ouvranou/)63]| și au mâncat-0 pe ea.  

5. Și alta a căzut pe piatră, unde nu avea pământ 
mult [gh/n pollh,n], și îndată a răsărit pentru că nu 
avea pământ adânc [mh. e;cein ba,qoj gh/j]!  

6. Și când s-a ridicat soarele, a ars-o și pentru că 
nu avea rădăcina, s-a uscat.  

7. Și alta a căzut între spini, și au crescut spinii și 
au înăbușit-o pe ea, și rod nu a dat.  

8. Și altele au căzut întru pământ bun [eivj th.n 
gh/n th.n kalh.n] și dădură rod, ridicându-se și crescând, 
și a adus una treizeci și una șaizeci și una o sută [kai. 
e;feren e]n tria,konta kai. e]n e`xh,konta kai. e]n e`kato,n]”.   

9. Și [Iisus] zicea: „Cine are urechi de auzit, să 
audă [o]j e;cei w=ta avkou,ein avkoue,tw]!”.  

10. Și când [Iisus] a fost de unul singur, L-au 
întrebat pe El cei din jurul Lui, [dimpreună] cu cei 

                                                 
62 Varianta NA28 este susținută și de Codex Sinaiticus, Codex 

Vaticanus, VUL [volucres], TIS, BNT, GNT, MOF [the birds], LSG [les 
oiseaux], FBJ, HBR, CNS [păsările], ACV.   

63 În GOC, MGK, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001, WSL [the 

birds of the air], WYC [briddis of heuene], L45 [die Vögel unter dem 
Himmel], GNV [the foules of the heauen].  
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doisprezece, [despre] parabole [kai. o[te evge,neto kata. 
mo,naj( hvrw,twn Auvto.n oi` peri. Auvto.n su.n toi/j dw,deka 
ta.j parabola,j]64.  

11. Și le zise lor: „Vouă vi s-a dat taina Împărăției 
lui Dumnezeu [ùmi/n to. musth,rion de,dotai th/j Basilei,aj 
tou/ Qeou/]65!  

|[vouă vi s-a dat a cunoaște tainele Împărăției lui 
Dumnezeu (ùmi/n de,dotai gnw/nai ta. musth,ria th/j 
Basilei,aj tou/ Qeou)66]|  

|[vouă vi s-a dat să cunoașteți taina Împărăției 
lui Dumnezeu (evsa/j evdo,qh na. gnwri,shte to. musth,rion 
th/j Basilei,aj tou/ Qeou/)]67| 

Dar celor [din] afară toate se fac în parabole 
[evkei,noij de. toi/j e;xw evn parabolai/j ta. pa,nta gi,netai], 

12. ca privind, să privească și să nu vadă, și, 
auzind, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se 
întoarcă și ei să fie iertați [i[na ble,pontej ble,pwsin kai. 

                                                 
64 Noi numim adesea această narațiune a Domnului drept Pilda/ 

parabola semănătorului. Însă, după cum se observă, Sfântul Marcu 
vorbește în 4, 1o despre fiecare sămânță în parte ca fiind o parabolă. De 
aceea folosește pluralul: ta.j parabola,j.  

65 Prezentă în Codex Sinaiticus:  

, cf.  

http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&c
hapter=4&lid=en&side=r&verse=11&zoomSlider=0.  

și în Codex Vaticanus, p. 1282:   

,cf. 
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1286/image?sid=48c4111e1e29
0ecff887b4514e153a10#current_page.  

66 În GOC, ed. BOR 2001.  
67 În MGK, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988.  
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mh. i;dwsin( kai. avkou,ontej avkou,wsin kai. mh. suniw/sin( 
mh,pote evpistre,ywsin kai. avfeqh/| auvtoi/j]”68.  

13. Și [Iisus] le zise lor: „Nu înțelegeți parabola 
aceasta? Dar cum veți înțelege toate parabolele69? 

14. Semănătorul seamănă cuvântul.  
15.  Iar aceștia sunt cei de lângă cale! Unde se 

seamănă cuvântul. Și, când îl aud, îndată vine Satana 
și ia cuvântul cel semănat întru ei [euvqu.j e;rcetai o` 
Satana/j kai. ai;rei to.n lo,gon to.n evsparme,non eivj 
auvtou,j]70. |[în inimile lor (evn tai/j kardi,aij auvtw/n)71]|.  

16. Și aceștia sunt cei semănați pe pietre [evpi. ta. 
petrw,dh]: care, când aud cuvântul, îndată îl primesc 
pe el cu bucurie [euvqu.j meta. cara/j lamba,nousin auvto,n].  

17. Dar nu au rădăcină în ei înșiși [kai. ouvk e;cousin 
r̀i,zan evn e`autoi/j], ci stau numai-pentru-un-timp [avlla. 
pro,skairoi, eivsin]. Apoi, făcându-se asuprire sau pri- 
goană pentru cuvânt, îndată se poticnesc/ se 
scandalizează [ei=ta genome,nhj qli,yewj h' diwgmou/ dia. 
to.n lo,gon euvqu.j skandali,zontai].  

18. Și alții sunt cei semănați între spini! Ei sunt 
cei [care] au auzit cuvântul,  

19. dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și 
poftele după celelalte intrând [în ei], înăbușă cuvântul 

                                                 
68 E sinteza prorociei din Is. 6, 9-10, cf. LXX. Unde avem 

următorul text: „[cu] auzul veți auzi și nu veți înțelege, și, privind, veți 
privi și nu veți vedea. Căci s-a îngrășat inima poporului acestuia și [cu] 
urechile lor greu au auzit și ochii lor i-au închis, ca nu cumva să vadă 
[cu] ochii și [cu] urechile să audă și [cu] inima să înțeleagă și să se 
întoarcă și să îi vindec pe ei”.  

69 Pe care am să vi le spun.  
70 În Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, GNT, BNT, TIS, ed. BOR 

2001, MOF, NIB, NRS, MET, AMP.  
71 În GOC, VUL [verbum quod seminatum est in corda eorum], 

Biblia de la 1688, ed. BOR 1988, KJV [the word that was sown in their 

hearts], WYC [the word that is sowun in her hertis], LUO [das in ihr 
Herz gesät war], MKJ, MRD, PNT [the word that was sowen in their 
heartes], R60 [la palabra que se sembró en sus corazones], GNV [the 

worde that was sowen in their heartes], ACF [a palavra que foi semeada 
nos seus corações].  
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și îl fac neroditor [kai. ai` me,rimnai tou/ aivw/noj kai. h` 
avpa,th tou/ plou,tou kai. ai` peri. ta. loipa. evpiqumi,ai 
eivsporeuo,menai sumpni,gousin to.n lo,gon kai. a;karpoj 
gi,netai].  

20. Și aceștia sunt cei [care] au fost semănați pe 
pământ bun: care aud cuvântul și îl primesc și aduc-
roade: unul treizeci și unul șaizeci și unul o sută [kai. 
evkei/noi, eivsin oì evpi. th.n gh/n th.n kalh.n spare,ntej( 
oi[tinej avkou,ousin to.n lo,gon kai. parade,contai kai. 
karpoforou/sin e]n tria,konta kai. e]n e`xh,konta kai. e]n 
e`kato,n]”.   

21. Și le zicea lor: „Se aduce făclia [ò lu,cnoj] ca să 
se pună sub măsura [de grâu]/ modios [to.n mo,dion]72 
sau sub pat? Nu ca să se pună în sfeșnic [th.n lucni,an]?  

22. Căci nu este [ceva] ascuns care să nu se 
descopere [ouv ga,r evstin krupto.n eva.n mh. i[na fanerwqh/|], 
nici [ceva] făcut [pe] ascuns decât ca să vină întru 
arătare [ouvde. evge,neto avpo,krufon avllV i[na e;lqh| eivj 
fanero,n].  

23. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă!”.  
24. Și [Iisus] le zicea lor: „Vedeți73 ce auziți 

[ble,pete ti, avkou,ete]!  
Cu care măsură măsurați, vi se va măsura vouă și 

vi se va adăuga vouă74 [evn w-| me,trw| metrei/te 
metrhqh,setai ùmi/n kai. prosteqh,setai ùmi/n]75.     
                                                 

72
 Modiosul [mo,dioj] era o măsură de cereale de circa 8, 75 

kilograme după Gingrich Greek Lexicon sau de 8, 81 kilograme după 
Dictionary.com, cf. http://dictionary.reference.com/browse/peck?s=t.  

În Biblia de la 1688 se folosește echivalentul obroc, care era de 
două feluri: mic și mare. Cel mic avea 22 de ocale iar cel mare avea 44 de 
ocale, cf. DEX 2009. Însă ocaua, tot cf. DEX 2009, este echivalentul a un 

kilogram și 250 de grame.  
De aceea nu am folosit echivalentul obroc pentru mo,dioj: pentru 

că obrocul este o măsură pentru cereale mai mare decât modiosul.  
73 Întipăriți-vă în voi ceea ce auziți de la Mine!  
74 După cum vă raportați la oameni se raportează și Dumnezeu la 

voi! Pentru că El este Cel care ne va măsura și ne va adăuga nouă.  
75 Varianta NA28 e prezentă în Codex Sinaiticus, Codex 

Vaticanus, VUL [in qua mensura mensi fueritis remetietur vobis et 
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|[Cu care măsură măsurați, vi se va măsura vouă 
și vi se va adăuga vouă, celor [care] ascultați (evn w-| 
me,trw| metrei/te, metrhqh,setai ùmi/n, kai. prosteqh,setai 
ùmi/n toi/j avkou,ousin)76]|.  

|[Luați-aminte [la] ce auziți! Cu ce măsură 
măsurați, vi se va măsura întru voi, și vi se va face 
adaos întru voi, cei [care] ascultați (Prose,cete ti, 
avkou,eteÅ Me. òpoi/on me,tron metrei/te( qe,lei metrhqh/ eivj 
evsa/j( kai. qe,lei gei,nei prosqh,kh eivj evsa/j tou.j avkou,on- 
taj)]77|.  

25. Căci [celui] care are, i se va da lui [o]j ga.r e;cei( 
doqh,setai auvtw/|]! Și [de la cel] care nu are, și ce are se 
va lua de la el [kai. o]j ouvk e;cei( kai. o] e;cei avrqh,setai avpV 
auvtou/]”.  

26. Și zicea [Iisus]: „Astfel este Împărăția lui 
Dumnezeu: ca omul [care] aruncă sămânța [to.n 
spo,ron] în pământ.  

27. Și [el] se culcă și se scoală [kai. kaqeu,dh| kai. 
evgei,rhtai]. [Trec mereu] noaptea și ziua [nu,kta kai. 
h̀me,ran]. Și sămânța răsare și crește [după] cum el nu 
știe [kai. ò spo,roj blasta/| kai. mhku,nhtai w`j ouvk oi=den 
auvto,j].  

28. Pământul rodește de la sine [auvtoma,th78 h̀ gh/ 
karpoforei/]: întâi iarbă, apoi spic, apoi grâu deplin în 
spic [prw/ton co,rton ei=ta sta,cun ei=ta plh,rh[j] si/ton evn 
tw/| sta,cui?].  

                                                                                                                               

adicietur vobis], GNT, BNT, TIS, WYC [In what mesure ye meten, it 
schal be metun to you ayen, and be cast to you]. 

76 Cu sensul: ascultați de cuvântul Meu. E varianta regăsibilă în 

GOC, Biblia de la 1688, RPN [Vedeți ce auziți; cu ce măsură măsurați, se 
va măsura vouă, şi se va adăuga vouă celor ce auziți].  

77 În MGK, ed. BOR 1988 și 2001, KJV [with what measure ye 
mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be 
given].  

78 Și de la auvtoma,toj [aftomatos], care înseamnă de la sine sau prin 

sine, avem noi automatic, automatică, automatizare. Tot ceea ce este 
automizat e făcut ca să funcționeze imediat și în mod prestabilit.  
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29. Iar când [grâul] și-a dat rodul, îndată [el] 
trimite secera, căci a sosit secerișul”. 

30.  Și [Iisus] zicea: „Cum vom asemăna Împără- 
ția lui Dumnezeu sau în ce parabolă o vom pune pe ea 
[pw/j òmoiw,swmen th.n Basilei,an tou/ Qeou/ h' evn ti,ni 
auvth.n parabolh/| qw/men]?  

31. [Ea este] ca grăuntele de muștar [w`j ko,kkw| 
sina,pewj], care, când se seamănă în pământ, este mai-
mic decât toate semințele de pe pământ.   

32. Dar, când s-a semănat, [el] crește și se face 
mai-mare [decât] toate legumele [tw/n laca,nwn]. Și 
face ramuri mari, astfel încât păsările cerului pot să-
și-facă-cuib sub umbra lui [kai. poiei/ kla,douj mega,louj( 
w[ste du,nasqai ùpo. th.n skia.n auvtou/ ta. peteina. tou/ 
ouvranou/ kataskhnou/n]”.   

33. Și [prin] parabole multe, ca acestea, [Iisus] le 
grăia lor cuvântul, precum puteau a-l auzi79!  

34. Iar fără parabole nu le grăia lor [cwri.j de. 
parabolh/j ouvk evla,lei auvtoi/j]. Dar Ucenicilor Săi le 
explica toate de-unul-singur [katV ivdi,an de. toi/j Ἰdi,oij 
Maqhtai/j evpe,luen pa,nta].  

35. Și [Iisus] le zise lor în ziua aceea, [când] s-a 
făcut seară: „Să trecem întru cealaltă parte [die,lqwmen 
eivj to. pe,ran]!”.  

36. Și [ei]80, lăsând mulțimea, L-au luat pe El, 
[așa] cum era [w`j h=n], în corabie. [Căci] și alte corăbii 
erau cu El.   

37. Și s-a făcut furtună mare de vânt [lai/lay 
mega,lh avne,mou]. Și valurile se prăvăleau81 întru corabie 
                                                 

79 Cu sensul de: a-l înțelege.  
80 Sfinții Apostoli.  
81 Am preluat verbul folosit de ÎPS Bartolomeu Anania în ed. BOR 

2001, care mi se pare cel mai potrivit pentru acest caz. Pentru că 
evpiba,llw înseamnă, în mod principal: a arunca, a azvârli, a trânti, a 
lepăda. Și aici trebuie să explicăm cum valurile se ridică și cad în 

corabie. De aceea, a se prăvăli e verbul care exprimă răsturnarea/ 
rostogolirea valurilor în corabie.   

26



[ta. ku,mata evpe,ballen eivj to. ploi/on], astfel încât se 
umpluse deja corabia [w[ste h;dh gemi,zesqai to. ploi/on].   

38. Și El era în pupa/ în partea-din-spate [kai. 
Auvto.j h=n evn th/| pru,mnh|] [a corabiei], dormind pe pernă 
[evpi. to. proskefa,laion kaqeu,dwn]. Și-L treziră pe El și Îi 
ziseră Lui: „Învățătorule, nu Îți este grijă că pierim 
[Dida,skale( ouv me,lei Soi o[ti avpollu,meqa]?!”.   

39. Și [Iisus], sculându-Se, a certat vântul și a zis 
mării [evpeti,mhsen tw/| avne,mw| kai. ei=pen th/| qala,ssh|]: 
„Taci! Liniștește-te! [siw,pa( pefi,mwso]”. Și vântul a 
încetat și s-a făcut liniște mare [kai. evko,pasen ò a;nemoj 
kai. evge,neto galh,nh82 mega,lh]. 

40. Și [Iisus] le zise lor: „De ce sunteți fricoși [ti, 
deiloi, evste]? Încă nu aveți credință [ou;pw e;cete 
pi,stin]?”.  

41. Și s-au înfricoșat [cu] frică mare. Și ziceau 
unii către alții: „Așadar, cine este Acesta, că și vântul 
și marea I se supun Lui [ti,j a;ra Ou-to,j evstin o[ti kai. o` 
a;nemoj kai. h̀ qa,lassa ùpakou,ei Auvtw/|]?”.  

 
  

                                                 
82 Asta înseamnă numele Sfintei Mucenițe Galini: liniște, 

pomenită pe 16 aprilie, cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2670/sxsaintinfo.aspx.   
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Capitolul 5  
 

 
1. Și au venit83 întru cealaltă parte a mării, întru 

ținutul Gherasinilor [tw/n Gerashnw/n].  
2. Și ieșind El din corabie, îndată L-a întâmpinat 

pe El, din morminte [evk tw/n mnhmei,wn], un om în duh 
necurat [a;nqrwpoj evn pneu,mati avkaqa,rtw|], 

3. care își avea sălașul în morminte. Și nici [cu] 
lanț nu putea nimeni a-l lega pe el [kai. ouvde. àlu,sei 
ouvke,ti ouvdei.j evdu,nato auvto.n dh/sai].  

4. Pentru că, de multe ori [a fost] el legat [în] 
cătușe [pe,daij] și [în] lanțuri [àlu,sesin]. Dar [el] a rupt 
de pe el lanțurile și cătușele le-a sfărâmat [kai. 
diespa,sqai ùpV auvtou/ ta.j àlu,seij kai. ta.j pe,daj suntetri/- 
fqai]. Și nimeni [nu] putea să-l îmblânzească/ să-l 
supună pe el [kai. ouvdei.j i;scuen auvto.n dama,sai]!    

5. Și neîncetat, noaptea și ziua, [el] era în 
morminte și în munți [kai. dia. panto.j nukto.j kai. 
h̀me,raj evn toi/j mnh,masin kai. evn toi/j o;resin h=n], strigând 
și tăindu-se [cu] pietre [kra,zwn kai. katako,ptwn e`auto.n 
li,qoij].  

6. Și văzându-L pe Iisus de departe, a alergat și s-
a închinat Lui [proseku,nhsen Auvtw/|].  

7. Și, strigând [cu] glas mare, [el] zise: „Ce este 
mie și Ție, Iisuse, Fiule al Dumnezeului [Celui] 
Preaînalt? Te conjur84 pe Dumnezeu să nu mă 
chinuiești [ti, evmoi. kai. Soi,( VIhsou/ Ui`e. tou/ Qeou/ tou/ 
Ὑyi,stouÈ òrki,zw Se to.n Qeo,n( mh, me basani,sh|j]”.  

8. Căci [Iisus] îi zicea lui: „Ieși, duh necurat, din 
om [e;xelqe to. pneu/ma to. avka,qarton evk tou/ avnqrw,pou]!”.  

9. Și [Iisus] îl întrebă pe el: „Care îți [este] 
numele [ti, o;noma, soi]?”. Și [acela] Îi zise Lui: „Legiune 

                                                 
83 Domnul împreună cu Sfinții Săi Apostoli.  
84 Cu sensul: Te rog stăruitor, Te implor.  
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[legiw.n]85 mi-e numele [o;noma, moi], căci suntem mulți 
[o[ti polloi, evsmen]”.  

10. Și L-au rugat pe El de multe ori ca să nu-i 
trimită pe ei afară [din acel] ținut [kai. pareka,lei auvto.n 
polla. i[na mh. auvta. avpostei,lh| e;xw th/j cw,raj].  

11. Dar acolo, lângă munte, era o turmă mare de 
porci [avge,lh coi,rwn mega,lh], păscând.  

12. Și L-au rugat pe El, zicându-I [kai. pareka,lesan 
Auvto.n le,gontej]86 | [și L-au rugat pe El toți demonii, 
zicându-I (kai. pareka,lesan Auvto.n pa,ntej oi` dai,monej 
le,gontej)87]| [și L-au rugat pe El duhurile, zicându-I (et 
deprecabantur Eum spiritus dicentes)88]|: „Trimite-ne 
pe noi întru porci, ca să intrăm întru ei [pe,myon h̀ma/j 
eivj tou.j coi,rouj( i[na eivj auvtou.j eivse,lqwmen]!”.  

13. Și [El] le-a îngăduit lor [kai. evpe,treyen auvtoi/j]. 
Și, ieșind, duhurile cele necurate au intrat întru porci 
[kai. evxelqo,nta ta. pneu,mata ta. avka,qarta eivsh/lqon eivj 
tou.j coi,rouj]. Și turma a năvălit de pe țărmul stâncos 
întru mare, [fiind] ca la două mii [de porci] [w`j 
disci,lioi], și s-au înecat în mare [kai. evpni,gonto evn th/| 
qala,ssh|]. 

14. Și cei care îi pășteau pe ei89 au fugit și au 
vestit întru cetate și întru sate. Și [oamenii] au venit 
să vadă [ce] este, [ce] s-a făcut [kai. h=lqon ivdei/n ti, evstin 
to. gegono.j].  
                                                 

85 Iar o legiune romană era formată din circa 6.000 de soldați, cf.  
Gingrich Greek Lexicon.  

86 Și în Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, GNT, BNT, TIS, ed. 
BOR 1988 și 2001, MNT, NWT.  

87 În GOC, MGK, Biblia de la 1688, WSL [and all the devils 

besought Him, saying], L45 [und die Teufel baten Ihn alle und 
sprachen], R60 [Y le rogaron todos los demonios, diciendo], KJV [and all 
the devils besought Him, saying].  

88 În VUL, WYC [and the spiritis preieden Jhesu, and seiden], 
LSG [et les démons le prièrent, disant:], MOF [so the spirits begged Him 
saying], NIB [the demons begged Jesus], NRS [and the unclean spirits 

begged Him], NCB, MRD [and the demons besought Him, and said].   
89 Pe porci.  
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15. Și veniră către Iisus și îl văzură pe cel 
demonizat șezând, îmbrăcat și [fiind] întreg-la-minte 
[swfronou/nta], [pe cel] care avusese legiunea [de 
demoni în el], și s-au înfricoșat.  

16. Și cei-care-văzuseră [oi` ivdo,ntej] le-au povestit 
lor cum a fost [cu] cel demonizat și despre porci [pw/j 
evge,neto tw/| daimonizome,nw| kai. peri. tw/n coi,rwn].  

17. Și [oamenii] au început a-L ruga pe El să 
plece din hotarele lor [kai. h;rxanto parakalei/n Auvto.n 
avpelqei/n avpo. tw/n òri,wn auvtw/n].  

18. Și intrând El întru corabie, cel-care-fusese-
demonizat Îl ruga pe El ca să fie cu El [kai. evmbai,nontoj 
Auvtou/ eivj to. ploi/on pareka,lei Auvto.n ò daimonisqei.j i[na 
metV Auvtou/ h=|].  

19. Dar El nu l-a lăsat90, ci îi zise lui: „Mergi întru 
casa ta, către ai tăi și le vestește lor câte ți-a făcut ție 
Domnul și [cum] te-a miluit pe tine [kai. avpa,ggeilon 
auvtoi/j o[sa ò Ku,rio,j soi pepoi,hken kai. hvle,hse,n se]!”.  

20. Și [el] s-a dus și a început a propovădui în 
Decapolis [Dekapo,lij] câte i-a făcut lui Iisus, și toți se 
minunau [evqau,mazon].  

21. Și trecând Iisus iarăși, [în corabie (evn tw/| 
ploi,w|)]91, întru celaltă parte, s-a adunat mulțime 
multă la El. Și [El] era lângă mare.    

22. Și a venit unul [dintre] cei-dintâi-ai-sinagogii 
[ei-j tw/n avrcisunagw,gwn], numit Iairos [VIa,i?roj]. Și 

văzându-L pe El, [Iairos] căzu către picioarele Lui [kai. 
ivdw.n Auvto.n pi,ptei pro.j tou.j po,daj Auvtou/]. 

23. Și L-a rugat pe El de multe ori zicând că [kai. 
parakalei/ Auvto.n polla. le,gwn o[ti]: „Fiica mea este pe 
moarte! Ci, venind, să-Ți pui mâinile [peste] ea, ca să 

                                                 
90 Să meargă cu El.  
91 Fragmentul în corabie e pus între paranteze drepte în NA28. La 

fel e și în GNT. Dar în TIS, VUL [in navi], Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 

și 2001 nu este între paranteze. El apare în Codex Sinaiticus și Codex 
Vaticanus. De aceea este neavenită punerea textului între paranteze.  
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se mântuiască și să trăiască [to. quga,trio,n mou evsca,twj 
e;cei( i[na evlqw.n evpiqh/|j ta.j cei/raj auvth/| i[na swqh/| kai. 
zh,sh|]!”. 

24. Și [Iisus] a mers cu el92. Și mulțime multă Îl 
urma pe El și [oamenii] Îl împresurau pe El [kai. 
hvkolou,qei Auvtw/| o;cloj polu.j kai. sune,qlibon Auvto,n].  

25. Și era o femeie în curgerea sângelui de 
doisprezece ani [kai. gunh. ou=sa evn r̀u,sei ai[matoj dw,deka 
e;th].  

26. Și pătimind multe, [s-a dus] pe la mulți 
doctori [kai. polla. paqou/sa ùpo. pollw/n ivatrw/n]. Și 
cheltuind toate ale ei și [cu] nimic folosindu-se, ci mai 
mult venind întru mai-rău [kai. dapanh,sasa ta. parV 
auvth/j pa,nta kai. mhde.n wvfelhqei/sa avlla. ma/llon eivj to. 
cei/ron evlqou/sa],  

27. auzind despre Iisus, [și] venind în mulțime, 
din spate, s-a atins de veșmântul Lui [evlqou/sa evn tw/| 
o;clw| o;pisqen h[yato tou/ i`mati,ou Auvtou/]!  

28. Căci zicea [întru sine] că: „Dacă m-aș atinge 
chiar și de veșmintele Lui, mă voi mântui [eva.n a[ywmai 
ka'n tw/n i`mati,wn Auvtou/ swqh,somai]”. 

29. Și îndată a secat izvorul sângelui ei [kai. euvqu.j 
evxhra,nqh h̀ phgh. tou/ ai[matoj auvth/j] și a cunoscut în 
trup[ul ei] că s-a vindecat de boală [kai. e;gnw tw/| 
sw,mati o[ti i;atai avpo. th/j ma,stigoj].  

30. Și Iisus, îndată cunoscând în Sine puterea 
[care] ieșise din El [kai. euvqu.j ò VIhsou/j evpignou.j evn 
Ἑautw/| th.n evx Auvtou/ du,namin evxelqou/san], S-a întors în 
mulțime [și] zicea [evpistrafei.j evn tw/| o;clw| e;legen]: 
„Cine s-a atins de veșmintele Mele? [ti,j Mou h[yato 
tw/n i`mati,wn]?”.  

31. Și Ucenicii Lui Îi ziseră Lui: „Vezi mulțimea 
împresurându-Te și zici: Cine s-a atins de Mine?”.  

                                                 
92 Cu Iairos.  
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32. Și [Iisus] privea-împrejur [pentru] a vedea pe 
cea-care-făcuse aceasta [perieble,peto ivdei/n th.n tou/to 
poih,sasan].  

33. Iar femeia, înfricoșându-se și tremurând, 
cunoscând ce i se făcuse ei [eivdui/a o] ge,gonen auvth/|], a 
venit și a căzut-înaintea Lui și I-a spus Lui tot 
adevărul [ei=pen Auvtw/| pa/san th.n avlh,qeian].  

34. Iar [El] i-a zis ei: „Fiică, credința ta te-a 
mântuit [quga,thr( h̀ pi,stij sou se,swke,n se]! Mergi 
întru pace și fii sănătoasă de boala ta [u[page eivj 
eivrh,nhn kai. i;sqi ùgih.j avpo. th/j ma,stigo,j sou]!”.  

35. Încă vorbind El, au venit [unii] de la cel-
dintâi-al-sinagogii [e;rcontai avpo. tou/ avrcisunagw,gou], 
zicând că: „Fiica ta a murit! De ce încă mai tulburi pe 
Învățătorul [h̀ quga,thr sou avpe,qanen\ ti, e;ti sku,lleij 
to.n Dida,skalon]?”.  

36. Dar Iisus auzind cuvântul zis [de aceia],  zise 
celui-dintâi-al-sinagogii: „Nu te teme! Crede numai 
[mh. fobou/( mo,non pi,steue]!”.  

37. Și [Iisus] nu a lăsat pe nimeni cu El, [pentru] 
a-I urma [Lui], decât numai pe Petros și pe Iacovos și 
pe Ioannis, fratele lui Iacovos.   

38. Și [ei]93 veniră întru casa celui-dintâi-al-
sinagogii. Iar [El] văzu zarva [lor], [cum erau ei] 
plângând și văietându-se de multe [kai. qewrei/ qo,rubon 
kai. klai,ontaj kai. avlala,zontaj polla,], 

39. și intrând, le zise lor: „De ce vă tulburați și 
plângeți? Copila n-a murit, ci doarme [ti, qorubei/sqe 
kai. klai,eteÈ to. paidi,on ouvk avpe,qanen avlla. kaqeu,dei]”.  

40. Și [ei]94 râdeau de El [kai. katege,lwn Auvtou/]. 
Iar El scoțându-i pe toți [evkbalw.n pa,ntaj] [afară], a 
luat pe tatăl copilei și pe mamă și pe cei [care erau] cu 

                                                 
93 Domnul, dimpreună cu cei trei Sfinți Apostoli ai Săi și cu 

Iairos.  
94 Cei din casa lui Iairos.  
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El. Și [Iisus] a intrat [acolo] unde era copila 
[paralamba,nei to.n pate,ra tou/ paidi,ou kai. th.n mhte,ra 
kai. tou.j metV Auvtou/ kai. eivsporeu,etai o[pou h=n to. 
paidi,on].  

41. Și [Iisus] apucând copila de mână, zise ei: 
„Talita cum [taliqa koum]95!” |[taliqa,, kou/mi]96|. Care 
[cuvânt], traducându-se, este [o[ evstin meqermh- 
neuo,menon]: „Fiică, ție îți zic, scoală-te [to. kora,sion( soi. 
le,gw( e;geire]!”.   

42. Și îndată a înviat copila și umbla [kai. euvqu.j 
avne,sth to. kora,sion kai. periepa,tei]! Căci era de 
doisprezece ani [h=n ga.r evtw/n dw,deka]. Și [îndată] s-au 
uimit [cu] extaz mare [kai. evxe,sthsan [euvqu.j] evksta,sei97 
mega,lh|98].  

                                                 
95 Transliterare din limba aramaică. Autentificată de Codex 

Sinaiticus [ ], Codex Vaticanus,  

[ ], p. 1284 și Codex purpureus 
petropolitanus (ed. 1899), p. 26. Această variantă o regăsim și în GNT, 
BNT, TIS, Biblia de la 1688, LUT [Talita kum], ISV [Talitha koum], 
GWN, FBJ [Talitha koum].    

96 Variantă regăsibilă în Codex Alexandrinus [ed. Londra 1860, p. 
78], GOC, MGK, VUL [talitha cumi], BYZ [Taliqa,( kou/mi], ed. BOR 1988 

și 2001, WYC [Tabita, cumy], TYN [Tabitha cumi], WAS [Talitha cumi], 
KJV, LSG [Talitha koumi], MAC, L45 [Talitha, kumi], LND [Talitha 
cumi], GGM [taleitha kumei], CVB [Thabitha Cumi], CNS [Talita cumi].  

97 Prima prezență în Evanghelie a realității extazului.  
98 Avem evksta,sei mega,lh| și în Codex Sinaiticus [ ], cf.  

http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&chapter
=5&lid=en&side=r&verse=43&zoomSlider=0, și în Codex Vaticanus: 

, p. 1284, cf.  

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1288/image?sid=9974f
99a13ccaa326183a3f1df5e3cfa#current_page, și în Codex Alexandrinus, cf. 
Codex Alexandrinus. H KAINU DIAQIKU. Novum Testamentum Graece, 

ex antiquissimo codice alexandrino a C.G.Woide, olim descriptum: ad 
fidem ipsius codicis, denuo accuratius edidit B. H. Cowper, Pub. 
Williams & Norgate, et D. Nutt, Edinburgae, Williams & Norgate, 

Londini [Londra], MDCCCLX [1860], p. 78, cât și în Codex purpureus 
petropolitanus, the text of codex N of the Gospels edited with an 
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43. Și [El] le-a poruncit lor de multe ori ca 
nimeni să nu cunoască aceasta [kai. diestei,lato auvtoi/j 
polla. i[na mhdei.j gnoi/ tou/to]. Și [Iisus] a zis a-i da ei a 
mânca [kai. ei=pen doqh/nai auvth/| fagei/n].  

  

                                                                                                                               
introduction and an appendix, by H. S. Cronin M.A., Pub. The 
University Press of Cambridge, Cambridge, 1899, p. 26. În primele două 
codexuri există adverbul euvqu.j, în al treilea lipsește, în al patrulea apare 
sub forma euqewj. De aceea nu se susține punerea cuvântului între 

paranteze.  

34



Capitolul 6  
 
 
1. Și [Iisus] a ieșit de acolo și a venit întru patria 

Lui [eivj th.n patri,da Auvtou/]. Iar Ucenicii Lui I-au 
urmat Lui.   

2. Și, fiind sabat, [Iisus] a început a învăța în 
sinagogă [kai. genome,nou sabba,tou h;rxato dida,skein evn 
th/| sunagwgh/|]. Și mulți, auzindu-L, erau uimiți, zicând: 
„De unde [are] El acestea [po,qen Tou,tw| tau/ta]? Și ce 
înțelepciune I s-a dat Lui [kai. ti,j h̀ sofi,a h̀ doqei/sa 
Tou,tw|]? Și [cum] se fac puterile99 acestea prin mâinile 
Lui [kai. ai` duna,meij toiau/tai dia. tw/n ceirw/n Auvtou/ 
gino,menai]?  

3. Nu este Acesta tâmplarul [ouvc Ou-to,j evstin ò 
te,ktwn], fiul Mariei [ò ui`o.j th/j Mari,aj] și fratele lui 
Iacovos și al lui Iosis și al lui Iudas și al lui Simon [kai. 
avdelfo.j VIakw,bou kai. VIwsh/toj kai. VIou,da kai. 
Si,mwnoj]100? Și nu sunt surorile Lui101 aici, cu noi [kai. 
ouvk eivsi.n ai` avdelfai. Auvtou/ w-de pro.j h̀ma/j]?”. Și se 
scandalizau/ se poticneau/ se sminteau în El [kai. 
evskandali,zonto evn Auvtw/|].  

4. Și zicea lor Iisus că: „Nu este necinstit Profetul 
[ouvk e;stin Profh,thj a;timoj], decât numai în patria lui 
și în[tre] rudeniile lui și în casa lui [eiv mh. evn th/| patri,di 
auvtou/ kai. evn toi/j suggeneu/sin auvtou/ kai. evn th/| oivki,a| 
auvtou/]”.  

5. Și [Iisus] nu a putut acolo nicio putere să facă  
[ai. ouvk evdu,nato evkei/ poih/sai ouvdemi,an du,namin], decât 
numai pe puțini bolnavi punând mâinile, i-a vindecat 
[eiv mh. ovli,goij avrrw,stoij evpiqei.j ta.j cei/raj evqera,peusen]. 

                                                 
99 Cu referire la minunile săvârșite de Domnul.  
100 Cei 4 fiind fiii Sfântului Iosif, Logodnicul Maicii Domnului, și 

frații vitregi ai Domnului.  
101 De asemenea, fiicele Sfântului Iosif și surorile vitrege ale 

Domnului.  
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6. Și [El] se minuna de necredința lor [kai. 
evqau,mazen dia. th.n avpisti,an auvtw/n]102. Și [Iisus] 
străbătea satele dimprejur învățând [kai. perih/gen ta.j 
kw,maj ku,klw| dida,skwn].  

7. Și [Iisus] i-a chemat-la-Sine pe cei doisprezece 
și a început a-i trimite pe ei doi [câte] doi [kai. 
proskalei/tai tou.j dw,deka kai. h;rxato auvtou.j avposte,llein 
du,o du,o] și le dădu lor putere [asupra] duhurilor 
necurate [kai. evdi,dou auvtoi/j evxousi,an tw/n pneuma,twn 
tw/n avkaqa,rtwn].  

8. Și le-a poruncit lor ca nimic să nu ia pe cale, 
decât numai toiag [kai. parh,ggeilen auvtoi/j i[na mhde.n 
ai;rwsin eivj òdo.n eiv mh. r̀a,bdon mo,non]. [Și] nici pâine, 
nici traistă, nici ban întru cingătoare [mh. a;rton( mh. 
ph,ran( mh. eivj th.n zw,nhn calko,n],  

9. ci să fie încălțați [cu] sandale și să nu îmbrace 
două hitoane [avlla. ùpodedeme,nouj sanda,lia( kai. mh. 
evndu,shsqe du,o citw/naj]103.  

10. Și [Iisus] le zise lor: „Oriunde intrați într-o 
casă, rămâneți acolo până ce veți ieși de acolo [o[pou 
eva.n eivse,lqhte eivj oivki,an( evkei/ me,nete e[wj a'n evxe,lqhte 
evkei/qen]! 

11. Și [în] care loc nu vă vor primi pe voi, [și] nici 
[nu] vă vor asculta pe voi, ieșind de acolo, scuturați 
praful de sub picioarele voastre, întru mărturie lor 
[kai. o]j a'n to,poj mh. de,xhtai ùma/j mhde. avkou,swsin ùmw/n( 
evkporeuo,menoi evkei/qen evktina,xate to.n cou/n to.n u`poka,tw 
tw/n podw/n ùmw/n eivj martu,rion auvtoi/j]104!  

|[Amin/ adevărat zic vouă: mai-ușor va fi 
Sodomei și Gomorrei în ziua judecății decât cetății 

                                                 
102 Și când Dumnezeu se minunează de necredința noastră arată 

cât de jalnică e starea noastră, a celor care ne împotrivim voii Lui.  
103 Două cămăși lungi.  
104 Text existent în Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex 

Bezae Cantabrigiensis [cf.http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-NN-00002-
00041/585], Codex Veronensis, GNT, BNT, VUL, WYC, TIS, MOF, DRB.   
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aceleia (avmh.n le,gw ùmi/n( avnekto,teron e;stai Sodo,moij h' 
Gomo,rroij evn h̀me,ra| kri,sewj h' th/| po,lei evkei,nh|)!105]| 

|[Adevărat vă zic vouă: mai ușoară va fi pedeapsa 
întru Sodoma și Gomorra în ziua judecății, decât întru 
cetatea aceea (Ἀlhqw/j sa/j le,gw( evlafrote,ra qe,lei 
ei=sqai h̀ timwri,a106 eivj ta. So,doma h; Go,morra evn h̀me,ra| 
kri,sewj( para. eivj th.n po,lin evkei,nhn)107]|.  

12. Și ieșind [ei]108, au propovăduit ca [oamenii] 
să se pocăiască [metanow/sin]109.  

13. Și mulți demoni scoteau [kai. daimo,nia polla. 
evxe,ballon] și ungeau [cu] ulei pe mulți bolnavi și îi 

                                                 
105 Text care lipsește din NA28 dar e prezent în GOC. El e prezent 

și în Codex purpureus petropolitanus (ed. 1899, p. 27), cf. 

, 
Codex Vercellensis [Amen dico vobis, remissius erit Sodomis, et 
Gomoris in die judicii, quam civitati illi], Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 
și 2001, WSL [Verily I say to you, it shall be more tolerable for Sodom 
and Gomorrah in the day of judgment than for that city], KJV [Verily I 
say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the 
day of judgment, than for that city], LND, L45 [Wahrlich, es wird 
Sodom und Gomorra am Jüngsten Gerichte erträglicher ergehen denn 
solcher Stadt], GNV [Verely I say vnto you, It shalbe easier for Sodom, 
or Gomorrha at the day of iudgement, then for that citie], GGM [Amen, 
kwitha izwis: sutizo ist Saudaumjam aiththau Gaumaurjam in daga 
stauos thau thizai baurg ja[i]nai], CNS [Adevărat vă spun că, în ziua 
judecății, va fi mai uşor pentru pămîntul Sodomei şi Gomorei decît 

pentru cetatea aceea], RPN [Mai uşor va fi Sodomului şi Gomorului în 
ziua judecății, decât cetății aceleia], TNT [I saye verely vnto you it 
shalbe easyer for Zodom and Gomor at the daye of iudgement then for 

that cite]. 
Și, după cum observăm, edițiile vechi protestante ale Scripturii 

sunt în acord cu varianta ortodoxă și nu cu cea protestantă de acum.  
106 De aici, de la verbul timwre,w [a pedepsi], avem în română 

verbul a se timora. Pentru că timorarea, înspăimântarea noastră 
interioară, e semn al pedepsei dumnezeiești.  

107 Varianta scripturală existentă în MGK.  
108 Sfinții Apostoli.  
109 Pentru că pocăința este începutul mântuirii. Căci atunci când 

omul își recunoaște păcatele, când se vede așa cum este, atunci așteaptă 
de la Dumnezeu toată vindecarea.  
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vindecau [kai. h;leifon evlai,w| pollou.j avrrw,stouj kai. 
evqera,peuon]110.  

14. Și a auzit împăratul Irodis, că s-a făcut 
cunoscut numele Lui [kai. h;kousen ò basileu.j ~Hrw,|dhj( 
fanero.n ga.r evge,neto to. o;noma Auvtou/]. Și zicea că 
Ioannis Botezătorul s-a ridicat din morți [kai. e;legon 
o[ti VIwa,nnhj ò bapti,zwn evgh,gertai evk nekrw/n] și de 
aceea se lucrează puteri în El [kai. dia. tou/to evnergou/sin 
ai` duna,meij evn Auvtw/|]111.  

15. Dar alții ziceau că este Ilias [a;lloi de. e;legon 
o[ti VHli,aj evsti,n]112! [Iar] alții ziceau că [este] Profet, ca 
unul [dintre] Profeți [a;lloi de. e;legon o[ti Profh,thj w`j 
ei-j tw/n Profhtw/n]113.  

16. Dar Irodis auzind, zise: „Acesta [este] Ioannis, 
[căruia] eu i-am-tăiat-capul! Acesta s-a ridicat [o]n evgw. 
avpekefa,lisa VIwa,nnhn( ou-toj hvge,rqh]114”. 

|[acesta s-a ridicat din morți (auvto.j hvge,rqh evk 
nekrw/n)115]|.  

                                                 
110 Iar aici avem, deopotrivă, fundamentul eclesial pentru 

exorcizarea celor posedați de demoni dar și pentru Taina Sfântului 
Maslu. Căci, până azi, cei botezați sunt mai înainte exorcizați, iar 
vindecarea trupească și sufletească se primește prin Taina Sfântului 
Maslu, unde uleiul sfințit este purtător de har tămăduitor. Pentru că și 
Sfinții Apostoli i-au alungat pe demoni prin cuvinte pline de har și prin 
ungerea cu ulei plin de har i-au vindecat pe oameni.   

111 Pentru că Irodis nu suporta evidența minunilor Domnului. Și 
căuta să-și explice minunile Lui prin intermediul persoanei Sfântului 
Ioannis Botezătorul, pentru că el îl omorâse. Adică, în mintea sa, el 
contribuise la martirizarea lui Ioannis (ceea ce era adevărat) dar, 
implicit, contribuise și la presupusa „înviere” a lui Ioannis din morți. Iar 
acum Îl prezenta pe Iisus drept Ioannis, pentru ca să aibă și el „un 
câștig” din acest lucru.  

112 Pentru că știau că Sfântul Ilias Tesviteanul era viu și fusese 
ridicat în mod dumnezeiește la cer. Și doreau să explice prin persoana 
lui persoana Domnului pentru ca să nu-L accepte pe Domnul.  

113 Cei care Îl considerau Profet vroiau să Îl alinieze Profeților, 
pentru ca să nu fie propovăduit mai mare decât ei. Pentru că ei căutau 
să Îl prezinte ca pe unul care nu iese din comun. Mai pe scurt: nu Îl 

considerau Dumnezeu întrupat ci un Profet ca și alți Profeți.  
114 Și în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, GNT, ed. BOR 2001.  
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17. Căci Irodis acesta, trimițând, l-a prins pe 
Ioannis și l-a legat pe el în temniță, din cauza 
Irodiasei116, femeia lui Filippos, fratele lui, căci se 
căsătorise cu ea [o[ti auvth.n evga,mhsen]!  

18. Căci zicea Ioannis lui Irodis că: „Nu ți se 
cuvine ție a avea femeia fratelui tău [ouvk e;xesti,n soi 
e;cein th.n gunai/ka tou/ avdelfou/ sou]!”.  

19. Iar Irodias îl dușmănea pe el și voia a-l omorî 
pe el, și nu putea!  

20. Căci Irodis se temea de Ioannis, știindu-l pe 
el om drept și sfânt [eivdw.j auvto.n a;ndra di,kaion kai. 
a[gion], și-l apăra pe el [kai. suneth,rei auvto,n]. Și, 

ascultându-l pe el, de multe era tulburat, și îl asculta 
pe el cu plăcere [kai. avkou,saj auvtou/ polla. hvpo,rei( kai. 
h̀de,wj auvtou/ h;kouen].  

21. Și fiind o zi potrivită [h̀me,raj euvkai,rou], când 
Irodis, de ziua-lui-de-naștere [toi/j genesi,oij auvtou/], a 
făcut cină [dei/pnon evpoi,hsen] mai-marilor lui [toi/j 
megista/sin auvtou/] și tribunilor-militari [kai. toi/j 
cilia,rcoij] și celor-dintâi ai Galileei [kai. toi/j prw,toij 
th/j Galilai,aj], 

22. și intrând fiica aceasta, a Irodiasei, și 
dansând, a plăcut lui Irodis și celor-care-ședeau-
împreună-cu [el la masă] [kai. eivselqou,shj th/j qugatro.j 
auvtou/ ~Hrw|dia,doj kai. ovrchsame,nhj h;resen tw/| ~Hrw,|dh| 
kai. toi/j sunanakeime,noij]. [Și] împăratul zise fetei: 

„Cere de la mine ce vrei, și îți voi da!”.  
23. Și s-a jurat ei [multe] [kai. w;mosen auvth/| 

[polla.]117], [spunând] că: „Dacă îmi vei cere ceva, îți 
                                                                                                                               

115 În GOC. Text existent și în Codex purpureus petropolitanus (ed. 
1899, p. 27), Codex Bezae Cantabrigiensis [εκ νεκρων ηγερθη], VUL [a 
mortuis resurrexit], Codex Veronensis [surrexit a mortuis], KJV [he is 
risen from the dead], Biblia de la 1688, ed. BOR 1988.   

116 De la forma de nominativ ~Hrw|dia,j.  
117 NA28 a pus polla. între paranteze drepte. La fel a făcut și BNT 

și GNT. Adjectivul luat în discuție nu se regăsește în Codex purpureus 
petropolitanus, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Biblia de la 1688, ed. 
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voi da ție, până la jumătate din împărăția mea [ti eva,n 
me aivth,sh|j dw,sw soi e[wj h̀mi,souj th/j basilei,aj mou]!”.  

24. Și [aceasta], ieșind, a spus mamei ei: „Ce să 
cer?”. Iar ea a zis: „Capul lui Ioannis Botezătorul [th.n 
kefalh.n VIwa,nnou tou/ bapti,zontoj]!”.  

25. Și îndată, intrând cu grabă către împăratul, a 
cerut, zicând: „Vreau ca, acum, să-mi dai pe disc capul 
lui Ioannis Botezătorul [qe,lw i[na evxauth/j dw/|j moi evpi. 
pi,naki th.n kefalh.n VIwa,nnou tou/ baptistou/]!”.  

26. Și împăratul fiind foarte-trist [kai. peri,lupoj 
geno,menoj ò basileu.j], [totuși], din cauza jurămintelor 
și a celor-care-ședeau-împreună-cu [el], nu a vrut a o 
respinge pe ea [dia. tou.j o[rkouj kai. tou.j avnakeime,nouj 
ouvk hvqe,lhsen avqeth/sai auvth,n]!  

27. Și împăratul trimițând îndată un speculator/ 
un călău [spekoula,tora], a poruncit a se aduce capul 
lui118. Și [acela], mergând, a tăiat-capul lui în temniță 
[kai. avpelqw.n avpekefa,lisen auvto.n evn th/| fulakh/|].  

28. Și a adus capul lui pe disc [evpi. pi,naki] și l-a 
dat pe el fetei. Iar fata l-a dat pe el mamei sale [kai. 
e;dwken auvth.n tw/| korasi,w|( kai. to. kora,sion e;dwken auvth.n 
th/| mhtri. auvth/j].  

29. Și auzind [aceasta], ucenicii lui119 au venit și 
au luat trupul lui [to. ptw/ma auvtou/] și l-au pus pe el în 
mormânt [kai. e;qhkan auvto. evn mnhmei,w|].  

30. Și se adunară Apostolii la Iisus [kai. 
suna,gontai oi` Ἀpo,stoloi pro.j to.n VIhsou/n] și I-au vestit 
Lui toate câte au făcut și câte i-au învățat [pe alții] 
[kai. avph,ggeilan auvtw/| pa,nta o[sa evpoi,hsan kai. o[sa 
evdi,daxan].  

                                                                                                                               
BOR 1988 și 2001, GOC, MGK, GNV, VUL, WSL, L45, KJV dar se 

regăsește în Codex Bezae Cantabrigiensis [πολλα] și Codex Vercellensis 
[și s-a jurat ei mult (et juravit illi multum)]. Din punctul meu de vedere, 
cuvântul apare în mod legitim în text.   

118 Al Sfântului Ioannis Botezătorul.  
119 Ai Sfântului Ioannis Botezătorul.  
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31. Și [El] le zise lor: „Veniți voi înșivă de o parte, 
în loc pustiu, și odihniți-vă puțin [avnapau,sasqe 
ovli,gon]”! Căci erau mulți cei care veneau și plecau 
[h=san ga.r oi` evrco,menoi kai. oi` ùpa,gontej polloi,] și nici 

a mânca [nu] aveau-timp [kai. ouvde. fagei/n euvkai,- 
roun]120.  

32. Și au plecat în corabie, în loc pustiu, de o 
parte.  

33. Și [oamenii] i-au văzut pe ei plecând [kai. 
ei=don auvtou.j ùpa,gontaj]. Și îi recunoscură mulți [kai. 
evpe,gnwsan polloi.]. Și, pe jos, din toate cetățile, au 
alergat acolo și au ajuns-înaintea lor [kai. pezh/| avpo. 
pasw/n tw/n po,lewn sune,dramon evkei/ kai. proh/lqon 
auvtou,j].  

34. Și ieșind [din corabie], [Iisus (ò VIhsou/j)121] a 

văzut mulțime multă [kai. evxelqw.n ei=den polu.n o;clon]. 
Și I s-a făcut milă de ei [kai. evsplagcni,sqh evpV auvtou,j],  
căci erau ca oile, neavând păstor [o[ti h=san w`j pro,bata 
mh. e;conta poime,na]. Și [Iisus] a început a-i învăța pe ei 
multe [kai. h;rxato dida,skein auvtou.j polla,].  

35. Și ceasul făcându-se deja mult [kai. h;dh w[raj 
pollh/j genome,nhj], s-au apropiat de El Ucenicii Lui 
[și]-I ziseră că: „Locul este pustiu și ceasul e deja mult 
[e;rhmo,j evstin ò to,poj kai. h;dh w[ra pollh,]122!  

36. Eliberează-i pe ei, ca să meargă întru satele 
dimprejur și [în] orașe, ca să-și cumpere lor ce să 
mănânce [avgora,swsin e`autoi/j ti, fa,gwsin]!”123| [să-și 

                                                 
120 Se referă la Domnul și la Ucenicii Săi.  
121 În GOC. Cuvântul Iisus nu apare în Codex Sinaiticus, Codex 

Vaticanus, BNT, GNT dar apare în Codex Alexandrinus, Codex purpureus 
petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, VUL, MGK, Biblia de la 
1688, ed. BOR 1988 și 2001, L45, WYC, WSL, RPN, MOF, KJV.  

122 E târziu.  
123 Prezentă și în Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus (p. 1286, col. 

2), Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex Vercellensis, Codex 

Washingtonianus A, Codex Bezae A, VUL, WYC, ed. BOR 1988 și 2001, 
NRV.  
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cumpere lor pâini! Căci nu au ce să mănânce 
(avgora,swsin e`autoi/j a;rtouj\ ti, ga.r fa,gwsin ouvk 
e;cousin)]124|.   

37. Dar El, răspunzând, a zis lor: „Dați-le voi lor a 
mânca [do,te auvtoi/j ùmei/j fagei/n]!”. Și ei Îi ziseră Lui: 
„Mergând, să cumpărăm pâini de două-sute de dinari 
și să le dăm lor a mânca [avpelqo,ntej avgora,swmen 
dhnari,wn diakosi,wn a;rtouj kai. dw,somen auvtoi/j 
fagei/n]?”.  

38. Dar El le zise lor: „Câte pâini aveți? Duceți-vă 
[și] vedeți! [po,souj a;rtouj125 e;ceteÈ ùpa,gete i;dete]”. Și, 
cunoscând, [ei] ziseră: „Cinci, și doi pești [pe,nte, kai. 
du,o ivcqu,aj]”.  

39. Și [Iisus] a poruncit lor126 a-i așeza pe toți 
grupuri-grupuri pe iarba verde [kai. evpe,taxen auvtoi/j 
avnakli/nai pa,ntaj sumpo,sia sumpo,sia evpi. tw/| clwrw/| 
co,rtw|].  

40. Și au șezut grupuri-grupuri, de câte o sută și 
de câte cincizeci [de oameni] [kai. avne,pesan prasiai. 
prasiai. kata. e`kato.n kai. kata. penth,konta].  

41. Și luând [Iisus] cele cinci pâini și cei doi pești 

[kai. labw.n tou.j pe,nte a;rtouj kai. tou.j du,o ivcqu,aj], 
privind întru cer [avnable,yaj eivj to.n ouvrano.n], a 
binecuvântat și a frânt pâinile [euvlo,ghsen kai. kate,kla- 
sen tou.j a;rtouj] și le-a dat Ucenicilor [Lui] [kai. evdi,dou 

                                                 
124 În GOC. Variantă prezentă și în Codex Alexandrinus, Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, MGK, SCR, 
Biblia de la 1688, TYN [and bye the breed: for they have nothinge to 
eate], KJV [and buy themselves bread: for they have nothing to eat], R60 

[y compren pan, pues no tienen qué comer], TNT [and bye the breed: 
for they have nothinge to eate], GNV [and buy them bread: for they 
haue nothing to eate], L45 [und kaufen sich Brot; denn sie haben nicht 
zu essen], LND [a comprarsi del pane, perché non ha nulla da 
mangiare].     

125 De la a;rtoj [artos], care înseamnă pâine, avem noi în limbajul 

liturgic cuvântul artos (pl. artose).  
126 Sfinților Apostoli.  
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toi/j maqhtai/j [Auvtou/]127] ca să le pună-înaintea lor [i[na 
paratiqw/sin auvtoi/j]. Și [la fel a făcut Iisus și cu] cei doi 
pești: i-a împărțit tuturor [kai. tou.j du,o ivcqu,aj evme,risen 
pa/sin].  

42. Și au mâncat toți și s-au săturat.  
43. Și au luat doisprezece coșuri pline de 

fărâmituri și [cu ce a rămas] din pești [kai. h=ran 
kla,smata dw,deka kofi,nwn plhrw,mata kai. avpo. tw/n 
ivcqu,wn].  

44. Și cei care au mâncat [pâinile] erau cinci mii 
de bărbați [kai. h=san oi` fago,ntej [tou.j a;rtouj]128 penta- 
kisci,lioi a;ndrej]. 

45. Și îndată i-a silit pe Ucenicii Lui a intra întru 
corabie [kai. euvqu.j hvna,gkasen129 tou.j Maqhta.j Auvtou/ 
evmbh/nai eivj to. ploi/on] și a merge-înainte, întru cealaltă 
parte, în Bitsaida [Bhqsai?da,], până ce El eliberează 
mulțimea. 

46. Și dându-le lor drumul, [Iisus] a mers întru 
munte [pentru] a se ruga [avph/lqen eivj to. o;roj 
proseu,xasqai].  

47. Și fiind seară, corabia era în mijlocul mării, și 
numai El pe pământ130 [kai. ovyi,aj genome,nhj h=n to. 

                                                 
127 În NA28, ca și în BNT și GNT, Auvtou/ a fost pus între paranteze 

drepte.  
Pronumele însă există în Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

rossanensis, Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex purpureus petropo- 
litanus, dar nu și în Codex Sinaiticus și Codex Vaticanus.  

Excluderea lui din text nu se susține.     
128 NA28, BNT și GNT au pus între paranteze drepte pe tou.j 

a;rtouj. Dar cuvântul se regăsește în Codex Vaticanus  

[ , cf. p. 1286, col. 3], Codex purpureus 
petropolitanus, Codex Alexandrinus, Codex purpureus rossanensis. Însă 
nu și în Codex Bezae Cantabrigiensis și Codex Sinaiticus.  

De aceea, cuvântul trebui conținut de textul critic al Sfintei 
Scripturi.     

129 Doar în Mt. 11, 22 și, aici, la Mc. 6, 45, cf. BNT, găsim acest verb 

în Noul Testament și ideea de silire a Ucenicilor.   
130 Pe țărmul mării.  
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ploi/on evn me,sw| th/j qala,sshj( kai. Auvto.j mo,noj evpi. th/j 
gh/j].  

48. Și [Iisus] văzându-i pe ei chinuindu-se în a 
vâsli [evn tw/| evlau,nein] – căci vântul era împotriva lor  –, 

pe la a patra strajă a nopții, [El] a venit către ei 
umblând pe mare [peri. teta,rthn fulakh.n th/j nukto.j 
e;rcetai pro.j auvtou.j peripatw/n evpi. th/j qala,sshj]. Și 
vroia să treacă [pe lângă] ei [kai. h;qelen parelqei/n 
auvtou,j].  

49. Iar ei, văzându-L pe El umblând pe mare, li s-
a părut că este o fantasmă/ nălucă [e;doxan o[ti 
fa,ntasma, evstin] și au strigat!  

50. Căci toți L-au văzut pe El și s-au tulburat. 
Dar El îndată a vorbit cu ei și le zise lor: „Îndrăzniți, 
Eu sunt! Nu vă temeți [qarsei/te( Ἐgw, eivmi\ mh. fobei/s- 
qe]!”.  

51. Și S-a suit la ei, întru corabie, și a încetat 
vântul! Și se uimeau foarte, foarte mult, în ei înșiși 
[kai. li,an [evk perissou/]131 evn e`autoi/j evxi,stanto].  

52. Căci n-au înțeles despre pâini132, deoarece 
inima lor era împietrită [ouv ga.r sunh/kan evpi. toi/j 
a;rtoij( avllV h=n auvtw/n h̀ kardi,a pepwrwme,nh].  

53. Și trecând pe pământ133, au venit întru 
Ghennisaret [Gennhsare,t] și au-aruncat-ancora [pro- 
swrmi,sqhsan].  

54. Și ieșind ei din corabie, îndată L-au recu- 

noscut pe El [euvqu.j evpigno,ntej Auvto.n].  

                                                 
131 Fragmentul e pus între paranteze în NA28, BNT și GNT. Dar el 

apare în Codex purpureus petropolitanus, Codex Alexandrinus, Codex 

purpureus rossanensis, GOC, VUL.  
Ca și în cazurile precedente, nu putem să eliminăm acest 

fragment.  

Teologii protestanți sau neoprotestanți care lucrează la edițiile 
științifice ale Scripturii își permit multe eliminări de texte, pentru că 
judecă textele scripturale ideologic, potrivit confesiunii lor.  

132 Despre minunea înmulțirii pâinilor.  
133 Domnul și Sfinții Săi Ucenici.  
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55. Și alergau134 [necontenit] în tot ținutul acela 
[perie,dramon o[lhn th.n cw,ran evkei,nhn]. Și au început  
să-I aducă pe paturi pe cei bolnavi, purtându-i unde 
auzeau că este [El] [kai. h;rxanto evpi. toi/j kraba,ttoij 
tou.j kakw/j e;contaj perife,rein o[pou h;kouon o[ti evsti,n].  

56. Și unde intra [Iisus], întru sate sau cetăți sau 
întru cătune/ sătucuri [sau] în piețe [kai. o[pou a'n 
eivseporeu,eto eivj kw,maj h' eivj po,leij h' eivj avgrou,j( evn tai/j 
avgorai/j], îi puneau pe bolnavi [evti,qesan tou.j 
avsqenou/ntaj] și Îl rugau pe El ca [măcar] de marginea/ 
de poala veșmântului Lui să se atingă135 [kai. 
pareka,loun Auvto.n i[na ka'n tou/ kraspe,dou tou/ i`mati,ou 
Auvtou/ a[ywntai]!  Și câți se atingeau de El se mântuiau 
[kai. o[soi a'n h[yanto Auvtou/ evsw,|zonto].  

 
  

                                                 
134 Cu sensul: propovăduiau în foarte mare grabă. Pentru că 

Domnul și Sfinții Săi Apostoli doreau să vestească cât mai repede cele 

ale Evangheliei.  
135 Și această evlavie curată o observăm la mulți creștini ortodocși 

până azi! Pentru că ei știu și simt că harul lui Dumnezeu din omul Sfânt 

se revarsă și în hainele și lucrurile sale. Și de aceea cad în fața preoților 
cu Cinstitele Daruri în mâini, fac metanii în fața ierarhilor și a preoților 
și cer binecuvântarea lor sau vor să îi atingă pe oamenii Sfinți: pentru că 

ei știu că atingându-se de cei sfințiți și de cei Sfinți și ei primesc harul și 
binecuvântarea lui Dumnezeu.   
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Capitolul 7  
 

 
1. Și se adunară către El fariseii și unii [dintre] 

învățați/ cărturari, [care] au venit din Ierusalime [avpo. 
~Ierosolu,mwn].  

2. Și văzând136 pe unii [dintre] Ucenicii Lui că 
[au] mâinile necurate [koinai/j cersi,n], adică nespălate 
[avni,ptoij], mâncând pâini [evsqi,ousin tou.j a;rtouj].  

|[, îi osândeau (kategnwsan)137]|.  

|[, îi învinuiau (evme,myanto)138]|.  
|[, îi învinuiau pe ei (evme,mfqhsan auvtou,j)139]|.  
3. Căci fariseii și toți iudeii [oi` ga.r Farisai/oi kai. 

pa,ntej oi` VIoudai/oi], dacă nu își spălau mâinile [cu] 
pumnul [eva.n mh. pugmh/| ni,ywntai ta.j cei/raj]140, 

|[dacă nu își spală adesea mâinile (eva.n mh. pukna. 
ni,ywntai ta.j cei/raj)]141| 

|[își spălau mâinile până la cot (ni,ywsi me,cri tou/ 
avgkw/noj ta.j cei/raj)142]|  

nu mănâncă [ouvk evsqi,ousin], ținând tradiția 
bătrânilor [kratou/ntej th.n para,dosin143 tw/n presbu- 
te,rwn].   

                                                 
136 Fariseii și cărturarii.  
137 În Codex Bezae Cantabrigiensis, p. 307 v, cf.   
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-NN-00002-00041/595.  
138 În GOC. Cuvânt prezent și în Codex purpureus petropolitanus, 

Codex purpureus rossanensis dar nu și în Codex Alexandrinus, Codex 
Vaticanus, Codex Sinaiticus.  

139 În MGK.  
140 Text existent în Codex purpureus petropolitanus, Codex 

Alexandrinus, Codex purpureus rossanensis, Codex Bezae Cantabri- 
giensis, Codex Vaticanus, Biblia de la 1688.  

141 În Codex Sinaiticus, TIS, VUL [nisi crebro lavent manus], KJV 

[they wash their hands oft], TYN [they washe their hondes ofte].  
142 În MGK. Existent și în ed. BOR 1988, RPN [de nu îşi vor spăla 

mâinile până în cot], WSL [they wash their hands to the wrist].  
143 Prima apariție textuală a cuvântului în această carte. Cuvântul 

tradiție apare numai aici, în capitolul al 7-lea, de 4 ori.  
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4. Și dacă [vin] din piață [și] nu se afundă [în 
apă], nu mănâncă [kai. avpV avgora/j eva.n mh. bapti,swntai 
ouvk evsqi,ousin].  

Și sunt multe altele pe care le-au primit [pentru] 
a le ține [kai. a;lla polla, evstin a] pare,labon kratei/n]: 
afundarea [în apă] a potirelor [baptismou.j pothri,wn] și 
a ulcioarelor [kai. xestw/n] și a vaselor-de-aramă [kai. 
calki,wn] [și a paturilor [kai. klinw/n]144].  

5. Și Îl întrebară pe El fariseii și învățații: „Pentru 
ce Ucenicii Tăi nu umblă [ouv peripatou/sin] după 
tradiția bătrânilor [kata. th.n para,dosin tw/n presbu- 
te,rwn], ci mănâncă pâine [cu] mâinile necurate?”.  

6. Iar El le-a zis lor: „Bine a profețit Isaias despre 
voi, ipocriților/ fățarnicilor [kalw/j evprofh,teusen 
VHsai<aj peri. ùmw/n tw/n ùpokritw/n], după cum s-a scris 

[că] [w`j ge,graptai [o[ti]145]:  
<Acest popor Mă cinstește [cu] buzele, dar inima 

lor [este] departe, este-îndepărtată de Mine [ou-toj o` 
lao.j toi/j cei,lesi,n Me tima/|( h̀ de. kardi,a auvtw/n po,rrw 
avpe,cei avpV Ἐmou/]>146!  

7. Ci în zadar Mi se închină Mie învățând 
învățături [care sunt] porunci ale oamenilor [evnta,l- 
mata avnqrw,pwn].  

                                                 
144 În NA28, BNT și GNT, ca de obicei [o cutumă negaționistă cu 

care nu pot fi nicidecum de acord], fragmentul kai. klinw/n a fost pus 

între paranteze drepte. El lipsește din Codex Vaticanus, Codex 
Sinaiticus, TIS, dar e prezent în Codex purpureus rossanensis, Codex 
Alexandrinus, VUL [et lectorum], GOC, MGK, Biblia de la 1688, WYC 
[and of beddis].  

145 Conjuncția o[ti a fost introdusă în NA28, BNT și MGK pentru 

că Sfântul Marcu a obișnuit până acum să folosească această particulă 
înainte de vorbirea directă. Ea nu există în Codex Alexandrinus, Codex 
purpureus rossanensis, Codex Bezae Cantabrigiensis dar există în Codex 
Sinaiticus și Codex Vaticanus.  

146 Domnul citează Is. 29, 13, LXX, unde avem textul: „poporul 
acesta Mă cinstește [cu] buzele lui dar inima lor [este] departe, este-
îndepărtată de Mine [ò lao.j ou-toj toi/j cei,lesin auvtw/n timw/si,n Me h̀ de. 
kardi,a auvtw/n po,rrw avpe,cei avpV Ἐmou/]”.  

47



8. [Căci] lăsând porunca lui Dumnezeu țineți 
tradiția oamenilor [avfe,ntej th.n evntolh.n tou/ Qeou/ 
kratei/te th.n para,dosin tw/n avnqrw,pwn]”147.|                               
[: afundarea [în apă] a ulcioarelor și a potirelor, dar și 
celelalte asemenea, multe, [pe care] le faceți 
(baptismou.j xestw/n kai. pothri,wn( kai. a;lla paro,moia 
toiau/ta polla. poiei/te)148] |.  

9. Și [Iisus] le zise lor: „Bine lepădați porunca lui 
Dumnezeu, ca să țineți tradiția voastră [kalw/j avqetei/te 
th.n evntolh.n tou/ Qeou/( i[na th.n para,dosin ùmw/n 
sth,shte]!  

10. Căci Moisis [Mwu?sh/j] a zis: <Cinstește pe tatăl 
tău și pe mama ta [ti,ma to.n pate,ra sou kai. th.n mhte,ra 
sou]!>. Și: <Cel-ce-va-vorbi-de-rău pe tată sau pe 
mamă, [cu] moarte să moară [ò kakologw/n pate,ra h' 
mhte,ra qana,tw| teleuta,tw]!>.    

11. Dar voi spuneți: <Dacă ar zice omul tatălui 
sau mamei: corban [korba/n]. [Adică,] acesta, de la 
mine, cu care te-aș fi [putut] ajuta, este dar [dăruit lui 
Dumnezeu] [o[ evstin dw/ron( o] eva.n evx evmou/ wvfelhqh/|j]>,  

12. [voi] nu-l mai lăsați pe el nimic a da tatălui 
sau mamei,  

13. anulând cuvântul lui Dumnezeu [prin] 
tradiția voastră pe care ați dat-o [avkurou/ntej to.n lo,gon 
tou/ Qeou/ th/| parado,sei ùmw/n h-| paredw,kate]! Și multe 
asemenea acestora faceți [kai. paro,moia toiau/ta polla. 
poiei/te]”.  

                                                 
147 În Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Bezae 

Cantabrigiensis, GNT, BNT, LSG, MOF.  
148 În GOC. Existent și în Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

rossanensis, VUL [baptismata urceorum et calicum et alia similia his 
facitis multa], Biblia de la 1688, MGK, ed. BOR 1988 și 2001, WYC 

[wasschyngis of watir vessels, and of cuppis; and many othir thingis lijk 
to these ye doon], WSL [the washing of pots and cups: and many other 
such like things ye do], GNV [as the washing of pots and of cups, and 

many other such like things ye doe], L45 [von Krügen und Trinkgefäßen 
zu waschen; und desgleichen tut ihr viel].   
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14. Și chemând iarăși mulțimea, le zise lor: 
„Ascultați-Mă toți și înțelegeți!     

15. Nimic [nu] este din-afara omului [ouvde,n evstin 
e;xwqen tou/ avnqrw,pou], intrând întru el [eivsporeuo,menon 
eivj auvto.n], care poate a-l spurca pe el [o] du,natai 
koinw/sai auvto,n]. Dar cele [care] ies din om sunt cele 
[care] îl spurcă pe om [avlla. ta. evk tou/ avnqrw,pou 
evkporeuo,mena, evstin ta. koinou/nta to.n a;nqrwpon].  

16. [*149]  
[Dacă are cineva urechi de auzit, să audă (ει τις 

εχει ωτα ακουειν ακουετω)!150]  
[Cine are urechi de auzit, să audă (~O e;cwn w=ta 

dia. na. avkou,h|( a;j avkou,h|)!]151”.  
17. Și când [Iisus] a intrat întru casă din mulțime, 

L-au întrebat pe El, Ucenicii Lui, [despre] parabolă.  
18. Și le zise lor: „Astfel, și voi sunteți neînțele- 

gători [avsu,netoi]? Nu înțelegeți că tot [ce] intră, din-
afară, întru om, nu poate a-l spurca pe el [ouv noei/te o[ti 
pa/n to. e;xwqen eivsporeuo,menon eivj to.n a;nqrwpon ouv 
du,natai auvto.n koinw/sai]? 

19. Căci acesta nu intră întru inimă, ci întru 
stomac [o[ti ouvk eivsporeu,etai auvtou/ eivj th.n kardi,an avllV 
eivj th.n koili,an] și iese întru latrină [kai. eivj to.n 
avfedrw/na evkporeu,etai], toate mâncărurile [fiind] curate 
[kaqari,zwn pa,nta ta. brw,mata]”.  

20. Și [El] le zise că: „[Ce] iese din om, aceea 

spurcă pe om [to. evk tou/ avnqrw,pou evkporeuo,menon( 
evkei/no koinoi/ to.n a;nqrwpon].   

                                                 
149 În NA28, BNT, GNT, GOC, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus 

acest verset lipsește.   
150 În Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex purpureus rossanensis 

și Codex Alexandrinus, VUL [si quis habet aures audiendi audiat], SCR 
[ei; tij e;cei w=ta avkou,ein avkoue,tw], Biblia de la 1688, în ed. BOR 1988 și 

2001, WYC [If ony man haue eeris of hering, here he], WSL [If any man 
have ears to hear, let him hear], TNT [If eny man have eares to heare let 

him heare].  
151 În MGK.  
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21. Căci dinăuntru, din inima oamenilor [e;swqen 
ga.r evk th/j kardi,aj tw/n avnqrw,pwn], ies cugetele cele 
rele, curviile/ desfrânările, hoțiile, uciderile [oi` 
dialogismoi. oì kakoi. evkporeu,ontai( pornei/ai( klopai,( 
fo,noi],  

22. adulterele, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea 
[moicei/ai( pleonexi,ai( ponhri,ai( do,loj(], destrăbălarea, 
ochiul rău, blasfemia, trufia, nebunia/ prostia 
[avse,lgeia( ovfqalmo.j ponhro,j( blasfhmi,a( ùperhfani,a( 
avfrosu,nh]!  

23. Toate aceste rele ies dinăuntru [omului] și îl 
spurcă pe om [pa,nta tau/ta ta. ponhra. e;swqen 
evkporeu,etai kai. koinoi/ to.n a;nqrwpon]”.  

24. Și [Iisus], ridicându-Se de acolo, a plecat 
întru hotarele Tirosului152 [evkei/qen de. avnasta.j avph/lqen 
eivj ta. o[ria Tu,rou] | [și ale Sidonului153 (kai. 
Sidw/noj)154]|. Și intrând întru casă nimeni [nu] voia a-
L ști [kai. eivselqw.n eivj oivki,an ouvde,na h;qelen gnw/nai]. 
Însă nu a putut a Se ascunde [kai. ouvk hvdunh,qh laqei/n]!  

25. Căci, îndată, auzind o femeie despre El, care 
avea pe fiica ei [cu] duh necurat [pneu/ma avka,qarton], 
venind, a căzut la picioarele Lui [evlqou/sa prose,pesen 
pro.j tou.j po,daj Auvtou/]!  

26. Iar femeia era elină [~Ellhni,j], de neam siro-
finician [Surofoini,kissa tw/| ge,nei]!  

Și Îl ruga pe El ca să scoată demonul din fiica ei 
[kai. hvrw,ta Auvto.n i[na to. daimo,nion evkba,lh| evk th/j 
qugatro.j auvth/j].  

27. Și [Iisus] îi zise ei: „Lasă, mai întâi, să se 
sature fiii [a;fej prw/ton cortasqh/nai ta. te,kna]! Căci nu 

este bine a lua pâinea fiilor [ouv ga,r evstin kalo.n labei/n 

                                                 
152 De la forma de N sg.: Tu,roj.  
153 De la format de N sg.: Sidw,n.  
154 În GOC. Găsim pomenit al doilea oraș și în Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus, MGK, 
VUL [et Sidonis], Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001.  
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to.n a;rton tw/n te,knwn] și a o arunca cățeilor [kai. toi/j 
kunari,oij balei/n]”.  

28. Dar ea a răspuns și Îi zise Lui: „Doamne! Și 
cățeii de sub masă mănâncă din fărâmiturile fiilor 
[Ku,rie\ kai. ta. kuna,ria ùpoka,tw th/j trape,zhj evsqi,ousin 
avpo. tw/n yici,wn tw/n paidi,wn]”.  

29. Și [Iisus] a zis ei: „Pentru acest cuvânt, mergi! 
A ieșit demonul din fiica ta [dia. tou/ton to.n lo,gon 
u[page( evxelh,luqen evk th/j qugatro,j sou to. daimo,nion]”.  

30. Și ducându-se întru casa ei, a găsit-o pe fiică 
pusă pe pat și demonul ieșit [din ea] [kai. avpelqou/sa eivj 
to.n oi=kon auvth/j eu-ren to. paidi,on beblhme,non evpi. th.n 
kli,nhn kai. to. daimo,nion evxelhluqo,j].  

31. Și ieșind iarăși din hotarele Tirosului, [Iisus] a 
venit, prin Sidon, la marea Galileii, [prin] mijlocul 
hotarelor Decapolisului [Deka,polij155].  

32. Și i-au adus Lui un surd [kwfo.n], [care era] și 

gângav [kai. mogila,lon], și L-au rugat pe El ca să-Și 
pună mâna peste el [kai. parakalou/sin Auvto.n i[na evpiqh/| 
auvtw/| th.n cei/ra].   

33. Și [Iisus], luându-l pe el din mulțime, de 
unul-singur, a pus degetele Lui întru urechile sale 
[e;balen tou.j daktu,louj Auvtou/ eivj ta. w=ta auvtou/]. Și, 
scuipând, a atins limba lui [kai. ptu,saj h[yato th/j 
glw,sshj auvtou/].  

34. Și, privind întru cer, [Iisus] a suspinat și îi 
zise lui [kai. avnable,yaj eivj to.n ouvrano.n evste,naxen kai. 
le,gei auvtw/|]: „Effata [Effaqa]!”. Care înseamnă: 
„Deschide-te”! 

35. Și [îndată [euvqe,wj]156] i s-au deschis auzurile 
lui și s-a dezlegat legătura limbii lui și vorbea drept 

                                                 
155 Forma de N. sg.  
156 Cuvântul a fost pus între paranteze drepte în NA28, BNT și 

GNT, dar el apare în Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus 
rossanensis, Codex Alexandrinus.  
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[hvnoi,ghsan auvtou/ ai` avkoai,( kai. evlu,qh ò desmo.j th/j 
glw,sshj auvtou/ kai. evla,lei ovrqw/j].  

36. Și [Iisus] le porunci lor ca nimănui să [nu] 
spună! Dar pe cât le porunci lor, ei și mai mult Îl 
propovăduiră [o[son de. auvtoi/j dieste,lleto( auvtoi. ma/llon 
perisso,teron evkh,russon].  

37. Și [erau] peste-măsură de uimiți [kai. 
ùperperissw/j evxeplh,ssonto], zicând: „A făcut bine la 

toți. Și pe surzi îi face a auzi și pe muți a vorbi [kalw/j 
pa,nta pepoi,hken, kai. tou.j kwfou.j poiei/ avkou,ein kai. 
[tou.j] avla,louj lalei/n]”.  
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Capitolul 8  
 

 
1. În zilele acelea, fiind iarăși mulțime multă și 

neavând ce să mănânce, chemând [Iisus (ò VIhsou/j)157] 
pe Ucenici, le zise lor:  

2. „Milă Îmi este de mulțime [splagcni,zomai evpi. 
to.n o;clon], căci [sunt] deja trei zile [de când] Mă 

așteaptă și nu au ce să mănânce [o[ti h;dh h`me,rai trei/j 
prosme,nousi,n Moi kai. ouvk e;cousin ti, fa,gwsin]!  

3. Și dacă îi voi elibera pe ei, întru casele lor, 
nemâncați [kai. eva.n avpolu,sw auvtou.j nh,steij eivj oi=kon 
auvtw/n], se vor osteni pe cale [evkluqh,sontai evn th/| òdw/|]!  
Căci unii [dintre] ei au venit de departe [kai, tinej 
auvtw/n avpo. makro,qen h[kasin]”.  

4. Și Ucenicii Lui I-au răspuns Lui că: „De unde 
va putea cineva pe aceștia, aici, în pustie, a-i sătura de 
pâini [po,qen tou,touj dunh,setai, tij w-de corta,sai a;rtwn 
evpV evrhmi,aj]?”.   

5. Și [Iisus] îi întrebă pe ei: „Câte pâini aveți?”. Și 
ei au zis: „Șapte”.  

6. Și [Iisus] a poruncit mulțimii să se așeze pe 
pământ! Și luând cele șapte pâini [kai. labw.n tou.j e`pta. 
a;rtouj], mulțumind [euvcaristh,saj], a frânt și a dat 
Ucenicilor Lui [e;klasen kai. evdi,dou toi/j Maqhtai/j 
Auvtou/] ca să-le-pună-înainte [i[na paratiqw/sin].  

Și [ei] le-au-pus-înaintea mulțimii [kai. pare,qhkan 
tw/| o;clw|].  

7. Și aveau [și] puțini peștișori [kai. ei=con ivcqu,dia 
ovli,ga]! Și binecuvântându-i pe aceștia158, [Iisus] le-a 
                                                 

157 Cuvântul Iisus e din ediția GOC. El apare și în MGK, Biblia de 

la 1688, ed. BOR 1988 și 2001, WYC, WSL, TOB, KJV, GNV, dar nu apare 
în NA28, BNT, GNT, Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus 
rossanensis, Codex Alexandrinus, Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex 

Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Vercellensis, Codex Veronensis, VUL.  
158 Peștișorii.  
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zis a-i-pune-înainte și pe aceștia [kai. euvlogh,saj auvta. 
ei=pen kai. tau/ta paratiqe,nai].  

8. Și au mâncat și s-au săturat [kai. e;fagon kai. 
evcorta,sqhsan].  

Și au luat șapte coșuri [cu] rămășițe de 
fărâmituri [kai. h=ran perisseu,mata klasma,twn e`pta. 
spuri,daj].  

9. Și [cei care mâncaseră] erau ca la patru mii 
[h=san de. w`j tetrakisci,lioi]. Și [Iisus] i-a eliberat pe ei.  

10. Și îndată intrând întru corabie, [împreună] cu 
Ucenicii Lui, [Iisus] a venit întru părțile Dalmanutei 
[eivj ta. me,rh Dalmanouqa,].  

11. Și au ieșit fariseii și au început a se certa [cu] 
El [h;rxanto suzhtei/n Auvtw/|], cerând de la El semn din 
cer [zhtou/ntej parV Auvtou/ shmei/on avpo. tou/ ouvranou/], 
ispitindu-L pe El [peira,zontej Auvto,n].  

12. Și [Iisus], suspinând-adânc în duhul Lui, le 
zise [kai. avnastena,xaj159 tw/| pneu,mati Auvtou/ le,gei]: „De 
ce cere semn neamul acesta [ti, h̀ genea. au[th zhtei/ 
shmei/on]. Amin/ adevărat zic vouă, dacă va fi dat semn 
neamului acestuia [avmh.n le,gw ùmi/n( eiv160 doqh,setai th/| 
genea/| tau,th| shmei/on]”.  

13. Și [Iisus], lăsându-i pe ei161, intrând iarăși [în 
corabie], a trecut întru cealaltă-parte.  

14. Și [Ucenicii] au uitat a lua pâini. Și nu aveau 
decât numai o pâine cu ei în corabie.  

15. Și [Iisus] le porunci lor, zicând: „Căutați, 
priviți către drojdia/ aluatul fariseilor și [către] 
drojdia/ aluatul lui Irodis [òra/te( ble,pete avpo. th/j zu,mhj 
tw/n Farisai,wn kai. th/j zu,mhj ~Hrw,|dou]!”.  

                                                 
159 Participiul avnastena,xaj are aici singura sa apariție textuală în 

Noul Testament, cf. BNT.  
160 Cf. Gingrich Greek Lexicon, această conjuncție are aici înțeles 

negativ și textul trebuie înțeles astfel: „nu se va da un semn neamului 

acestuia”.   
161 Pe farisei.  
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16. Și [Ucenicii] cugetau unii către alții162 că nu 
au pâini [kai. dielogi,zonto pro.j avllh,louj o[ti a;rtouj ouvk 
e;cousin].  

17. Și [Iisus] cunoscând [gândurile Ucenicilor 
Săi], le zise lor [kai. gnou.j le,gei auvtoi/j]:  

„De ce cugetați că nu aveți pâini [ti, dialogi,zesqe 
o[ti a;rtouj ouvk e;cete]? Încă nu înțelegeți și nu pricepeți 
[ou;pw noei/te ouvde. suni,ete]? Aveți [încă] împietrită 

inima voastră [pepwrwme,nhn e;cete th.n kardi,an ùmw/n]? 
18. Ochi aveți [și] nu vedeți și urechi aveți [și] nu 

auziți [ovfqalmou.j e;contej ouv ble,pete kai. w=ta e;contej 
ouvk avkou,ete]? Și nu vă amintiți,  

19. când am frânt cele cinci pâini, pentru cei 
cinci mii [de bărbați], câte coșuri pline de fărâmituri 
ați luat?”. [Și ei] Îi ziseră Lui: „Doisprezece”. 

20. [Și] când [a fost cu] cele șapte [pâini], pentru 
cei patru mii [de bărbați], câte coșuri pline de 
fărâmituri ați luat?”. Și [ei] Îi ziseră [Lui (Auvtw/|)163]: 
„Șapte”.  

21. Și [Iisus] le zise lor: „Încă nu pricepeți?”.  
22. Și [ei] veniră întru Bitsaida. Și Îi aduseră la El 

un orb și Îl rugară pe El ca să-l atingă pe el164 [kai. 
parakalou/sin Auvto.n i[na auvtou/ a[yhtai].  

23. Și [Iisus], luându-l de mână pe orb 
[evpilabo,menoj th/j ceiro.j tou/ tuflou/], l-a scos pe el 
afară din sat [evxh,negken auvto.n e;xw th/j kw,mhj]. Și 

                                                 
162 Prin expresia feței lor. Cugetarea li se vedea pe față.  
163 Pronumele e pus între paranteze drepte în NA 28, BNT și 

GNT. El lipsește în Codex Sinaiticus, Codex purpureus petropolitanus, 

Codex purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus, Codex Bezae 
Cantabrigiensis, Codex Vercellensis, TIS, SCR, Biblia de la 1688, ed. BOR 
1988 și 2001, WSL, TNT, MGK, GOC, GNV, DRB, CVB dar apare în 

Codex Vaticanus, Codex Veronensis, VUL, WYC.   
164 Atât în ed. BOR 1988 cât și în ed. BOR 2001, se folosește 

sintagma: „să Se atingă de el”. Însă în Biblia de la 1688 se traduce corect 

textul NA28: „ca să [îl] atingă pre el”. Pentru că Iisus e Cel care face 
acest gest în mod voit și nu accidental.  
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scuipând întru ochii lui [kai. ptu,saj eivj ta. o;mmata 
auvtou/], punându-Și mânile [peste] el, îl întrebă pe el 
[evpiqei.j ta.j cei/raj Auvtw/| evphrw,ta auvto,n]: „[Spune-Mi] 
dacă vezi ceva [ei; ti ble,peij]?”.  

24. Și ridicându-și ochii, [el] zise [kai. avnable,yaj 
e;legen]: „Văd oameni. Căci îi văd ca [pe niște] copaci 

umblând [ble,pw tou.j avnqrw,pouj o[ti w`j de,ndra òrw/ 
peripatou/ntaj]”.  

25. După aceea, din nou Și-a pus mâinile peste 
ochii lui [ei=ta pa,lin evpe,qhken ta.j cei/raj evpi. tou.j 
ovfqalmou.j auvtou/]. Și a văzut-clar [kai. die,bleyen]. Și s-a 
refăcut [vederea lui] și le văzu pe toate clar [kai. 
avpekate,sth kai. evne,blepen thlaugw/j a[panta].     

26. Și [Iisus] îl trimise pe el întru casa lui, 
zicându-i: „Nici să [nu] intri întru sat [mhde. eivj th.n 
kw,mhn eivse,lqh|j]!”165.  

|[„Nici să (nu) intri întru sat și nici să spui cuiva 

în sat (mhde. eivj th.n kw,mhn eivse,lqh|j mhde. ei;ph|j tini. evn 
th/| kw,mh|)!”166]|.  

|[„Nici să (nu) intri întru sat și nici să spui cuiva, 
întru ceva, în sat (Mhde. eivj th.n kw,mhn eivse,lqh|j mhde. 
ei;ph|j tou/to ei;j tina evn th/| kw,mh|)!”167]|.  

|[„Mergi în casa ta și, dacă în sat vei intra, 
nimănui să [nu] spui (vade in domum tuam et si in 
vicum introieris nemini dixeris)!”168]|.  

27. Și a ieșit Iisus și Ucenicii Lui întru satele 
Chesariei lui Filippos [eivj ta.j kw,maj Kaisarei,aj th/j 
Fili,ppou]! Și, în drumul [lor], [Iisus] îi întrebă pe 
Ucenicii Lui, zicându-le lor: [kai. evn th/| òdw/| evphrw,ta 

                                                 
165 Variantă existentă și în Codex Vaticanus, Codex Bezae 

Cantabrigiensis, BNT, GNT.  
166 În GOC. Variantă care se regăsește și în Codex Alexandrinus, 

Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Biblia de 
la 1688, ed. BOR 1988 și 2001.  

167 În MGK.  
168 În VUL.  
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tou.j maqhta.j Auvtou/ le,gwn auvtoi/j]: „Cine Îmi zic 
oamenii a fi [ti,na me le,gousin oi` a;nqrwpoi ei=nai]?”.  

28. Iar ei I-au zis Lui, zicând [că (o[ti)169]: „[Unii 
zic că ești]: Ioannis Botezătorul, și alții: Ilias, iar alții 
că: [ești] unul [dintre] Profeți”. 

29. Și El îi întrebă pe ei: „Dar voi cine Îmi ziceți a 
fi [ùmei/j de. ti,na me le,gete ei=nai]?”. [Și] Petros, 
răspunzând, Îi zise Lui: „Tu ești Hristos [Su. ei= ò 
Cristo,j]”.  

30. Și [Iisus] i-a certat pe ei ca să [nu] spună 
nimănui despre El [kai. evpeti,mhsen auvtoi/j i[na mhdeni. 
le,gwsin peri. Auvtou/].  

31. Și [Iisus] a început a-i învăța pe ei că Fiul 
omului trebuie a pătimi multe [kai. h;rxato dida,skein 
auvtou.j o[ti dei/ to.n Uìo.n tou/ avnqrw,pou polla. paqei/n] și 
[a fi] lepădat-fără-cercetare [avpodokimasqh/nai] de către 
bătrâni și de arhierei și de învățați/ cărturari [ùpo. tw/n 
presbute,rwn kai. tw/n avrciere,wn kai. tw/n grammate,wn] și 
a fi omorât [kai. avpoktanqh/nai] și, după trei zile, a învia 

[kai. meta. trei/j h̀me,raj avnasth/nai]!  
32. Și [Iisus] spunea [cu] îndrăzneală170 cuvântul 

[acesta] [kai. parrhsi,a|171 to.n lo,gon evla,lei]. Și Petros, 
luându-L pe El, a început a-L certa pe El [kai. 
proslabo,menoj ò Pe,troj Auvto.n h;rxato evpitima/n Auvtw/|].  

33. Iar El, întorcându-Se și văzând pe Ucenicii 
Lui, l-a certat pe Petros și îi zise [ò de. evpistrafei.j kai. 
ivdw.n tou.j Maqhta.j Auvtou/ evpeti,mhsen Pe,trw| kai. le,gei]: 
„Pleacă înapoia mea, satană [u[page ovpi,sw mou( satana/]! 

                                                 
169 Conjuncția a fost pusă între paranteze drepte în NA28, BNT, 

GNT. Ea nu apare în GOC, MGK, VUL, Codex Bezae Cantabrigiensis, 
Codex purpureus petropolitanus, Codex Alexandrinus, Codex purpureus 
rossanensis, Codex Vercellensis, Codex Veronensis, dar apare în Codex 
Vaticanus, TIS.  

170 În mod deschis, pe față.  
171 Aici avem singura prezență textuală a lui parrhsi,a din această 

Evanghelie, cf. BNT.  
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Căci nu gândești cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale 
oamenilor [o[ti ouv fronei/j ta. tou/ Qeou/ avlla. ta. tw/n 
avnqrw,pwn]”.  

34. Și chemând mulțimea, [dimpreună] cu 
Ucenicii Lui, le-a zis lor: „Dacă cineva voiește a veni 
după Mine [ei; tij qe,lei ovpi,sw Mou avkolouqei/n], 
[atunci] să se lepede de sine [avparnhsa,sqw e`auto.n] și 
să-și ia crucea lui [kai. avra,tw to.n stauro.n auvtou/] și să-

Mi urmeze Mie [kai. avkolouqei,tw Moi].  
35. Căci cine va voi a-și mântui sufletul lui îl va 

pierde pe el [o]j ga.r eva.n qe,lh| th.n yuch.n auvtou/ sw/sai 
avpole,sei auvth,n]. Dar cine își va pierde sufletul lui 

pentru Mine și Evanghelie, îl va mântui pe el [o]j dV a'n 
avpole,sei th.n yuch.n auvtou/ e[neken Ἐmou/ kai. tou/ 
Euvaggeli,ou sw,sei auvth,n].  

36. Căci ce-i folosește omului de ar câștiga lumea 
toată și își va păgubi sufletul lui [ti, ga.r wvfelei/ 
a;nqrwpon kerdh/sai to.n ko,smon o[lon kai. zhmiwqh/nai th.n 
yuch.n auvtou/]?  

37. Căci ce va da la schimb omul pentru sufletul 
lui [ti, ga.r doi/ a;nqrwpoj avnta,llagma th/j yuch/j auvtou/]?  

38. Căci cine se va rușina de Mine și de cuvintele 
Mele [o]j ga.r eva.n evpaiscunqh/| Me kai. tou.j Ἐmou.j 
lo,gouj], în neamul acesta adulterin/ preacurvar și 
păcătos [evn th/| genea/| tau,th| th/| moicali,di kai. àmartwlw/|], 
și Fiul omului Se va rușina de el [kai. ò Ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou evpaiscunqh,setai auvto,n], [atunci] când va veni 
în slava Tatălui Lui [o[tan e;lqh| evn th/| do,xh| tou/ Patro.j 
Auvtou/], [dimpreună] cu Îngerii cei sfinți [meta. tw/n 
Ἀgge,lwn tw/n àgi,wn]”.  
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Capitolul 9  
 

 
 
1. Și [Iisus] le zise lor: „Amin/ adevărat vă zic 

vouă că sunt unii, [dintre cei] care stau aici, [care] nu 
vor gusta moartea, până ce nu vor vedea Împărăția lui 
Dumnezeu venind în putere [ouv mh. geu,swntai qana,tou 
e[wj a'n i;dwsin th.n Basilei,an tou/ Qeou/ evlhluqui/an evn 
duna,mei]”.  

2. Și după șase zile, Iisus luă pe Petros și pe 
Iacovos și pe Ioannis și îi aduse pe ei întru munte 
înalt [avnafe,rei auvtou.j eivj o;roj ùyhlo.n]. Numai pe ei 
singuri [katV ivdi,an mo,nouj]. Și S-a schimbat la față/ S-a 
transfigurat înaintea lor [kai. metemorfw,qh e;mprosqen 
auvtw/n].  

3. Și veșmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe 
foarte [kai. ta. i`ma,tia Auvtou/ evge,neto sti,lbonta leuka. 
li,an] |[ca zăpada (w`j ciw.n)172]|, cum [niciun] înălbi- 
tor pe pământ nu poate astfel a le albi [oi-a gnafeu.j evpi. 
th/j gh/j ouv du,natai ou[twj leuka/nai].  

4. Și li s-a arătat lor Ilias, [împreună] cu Moisis, 
și [ei] erau vorbind [cu] Iisus [kai. w;fqh auvtoi/j VHli,aj 
su.n Mwu?sei/ kai. h=san sullalou/ntej tw/| VIhsou/].  

5. Și Petros, răspunzând, Îi zise lui Iisus: „Rabbi/ 
Domnul meu/ Învățătorule [Ῥabbi,173], bine este nouă a 
fi aici [kalo,n evstin h̀ma/j w-de ei=nai]!  

Și să facem trei corturi [trei/j skhna,j]: ție unul și 
lui Moisis unul și lui Ilias unul [Soi. mi,an kai. Mwu?sei/ 
mi,an kai. VHli,a| mi,an]”.  

                                                 
172 În GOC. Fragmentul w`j ciw.n apare în Codex Alexandrinus, 

Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex purpureus petropolitanus, Codex 
purpureus rossanensis, MGK, KJV [as snow], R60 [como la nieve], L45 
[wie der Schnee], dar nu apare în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, 

VUL, BNT, GNT.  
173 Prima apariție a cuvântului în această carte.  
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6. Căci nu știa ce să răspundă, căci era 
înspăimântat [ouv ga.r h;|dei ti, avpokriqh/|( e;kfoboi ga.r 
evge,nonto].  

7. Și s-a făcut nor174 umbrindu-i pe ei [kai. evge,neto 
nefe,lh evpiskia,zousa auvtoi/j]. Și s-a făcut glas din nor 
[kai. evge,neto fwnh. evk th/j nefe,lhj]: „Acesta este Fiul 
Meu cel iubit! Pe Acesta să-L ascultați [Ou-to,j evstin o` 
Ui`o,j Mou ò avgaphto,j( avkou,ete Auvtou/]!”.  

8. Și, deodată, privind-în-jur, n-au mai văzut pe 
nimeni, ci numai pe Iisus cu ei înșiși [kai. evxa,pina 
peribleya,menoi ouvke,ti ouvde,na ei=don avlla. to.n VIhsou/n 
mo,non meqV e`autw/n].  

9. Și coborând ei din munte, [Iisus] le porunci 
lor ca nimănui să nu spună [ce] au văzut [kai. 
katabaino,ntwn auvtw/n evk tou/ o;rouj diestei,lato auvtoi/j 
i[na mhdeni. a] ei=don dihgh,swntai], decât numai când Fiul 
omului va învia din morți [eiv mh. o[tan ò Ui`o.j tou/ 
avnqrw,pou evk nekrw/n avnasth/|].  

10. Și [cei trei Apostoli] au ținut cuvântul 
[acesta] între ei, întrebându-se [kai. to.n lo,gon 
evkra,thsan pro.j e`autou.j suzhtou/ntej]: „Ce înseamnă a 
învia din morți [ti, evstin to. evk nekrw/n avnasth/nai]?”.  

11. Și Îl întrebară pe El, zicându-I: „Căci [de ce] 
zic învățații/ cărturarii, că trebuie mai întâi a veni 
Ilias [o[ti le,gousin oi` grammatei/j o[ti VHli,an dei/ evlqei/n 
prw/ton]?”.  

12. Iar El a spus lor: „Într-adevăr, Ilias a venit mai 
întâi și restabilește toate [VHli,aj me.n evlqw.n prw/ton 
avpokaqista,nei pa,nta]! Și cum s-a scris despre Fiul 
omului că va să pătimească multe și să fi disprețuit 
[kai. pw/j ge,graptai evpi. to.n ui`o.n tou/ avnqrw,pou i[na 
polla. pa,qh| kai. evxoudenhqh/|]? 

13. Ci Eu vă zic vouă că și Ilias a venit, și i-au 
făcut lui câte au voit, precum s-a scris despre el [avlla. 

                                                 
174 Slava dumnezeiască.  
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le,gw ùmi/n o[ti kai. VHli,aj evlh,luqen( kai. evpoi,hsan auvtw/| 
o[sa h;qelon( kaqw.j ge,graptai evpV auvto,n]”175.  

14. Și [ei]176, venind către [ceilalți] Ucenici, au 
văzut mulțime multă împrejurul lor și pe învățați/ 
cărturari întrebându-se cu ei.   

15. Și, îndată, văzându-L pe El toată mulțimea, s-
au uimit [kai. euvqu.j pa/j ò o;cloj ivdo,ntej Auvto.n 
evxeqambh,qhsan] și au alergat să-L întâmpine pe El [kai. 
prostre,contej hvspa,zonto Auvto,n].  

16. Și [Iisus] i-a întrebat pe ei177 |[Și (Iisus) i-a 

întrebat pe învățați/ cărturari (kai. evphrw,thse tou,j 
grammatei/j)178]|: „Ce vă certați [suzhtei/te] între voi?”.  

17. Și I-a răspuns Lui unul din mulțime [avpekri,qh 
Auvtw/| ei-j evk tou/ o;clou]: „Învățătorule, am adus pe fiul 
meu la Tine, având duh mut [pneu/ma a;lalon]! 

18. Și unde [demonul] îl apucă pe el [kai. o[pou eva.n 
auvto.n katala,bh|], îl trântește-la-pământ pe el [r̀h,ssei 
auvto,n] și face-spume-la-gură [kai. avfri,zei] și scrâșnește 
[din] dinți [tri,zei tou.j ovdo,ntaj] și înțepenește 

[xhrai,netai]!  
Și le-am spus Ucenicilor Tăi ca să-l scoată pe el și 

n-au putut [kai. ei=pa toi/j Maqhtai/j Sou i[na auvto. 
evkba,lwsin( kai. ouvk i;scusan]”.  

19. Iar El, răspunzându-le lor, zise: „O, neam 
necredincios, până când voi fi cu voi [w= genea. a;pistoj( 
e[wj po,te pro.j ùma/j e;somai]? Până când vă voi îndura pe 
voi [e[wj po,te avne,xomai ùmw/n]? Aduceți-l pe el la Mine 
[fe,rete auvto.n pro,j Me]!”.  

                                                 
175 Și când vorbește despre Sfântul Ilias se referă, în fapt, la 

Sfântul Ioannis Botezătorul.  
176 Domnul dimpreună cu cei trei Sfinți Apostoli care fuseseră pe 

Tabor.  
177 Variantă prezentă și în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, 

Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex Veronensis, VUL.  
178 În GOC. Varianta GOC e prezentă și în Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus, Codex 
Vercellensis, MGK, TYN, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001.      
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20. Și l-au adus pe el la El. Și văzându-L pe El 
duhul [kai. ivdw.n Auvto.n to. pneu/ma], îndată l-a zguduit 
pe el [euvqu.j sunespa,raxen auvto,n] și, căzând la pământ, 
se rostogolea spumegând [kai. pesw.n evpi. th/j gh/j 
evkuli,eto avfri,zwn].  

21. Și l-a întrebat pe tatăl lui: „Cât timp este de 
când i s-a făcut lui aceasta [po,soj cro,noj evsti.n w`j 
tou/to ge,gonen auvtw/|]?”. Iar el a zis: „Din pruncie [evk 
paidio,qen]!  

22. Și [demonul] l-a aruncat de-multe-ori și întru 
foc și întru apă ca să îl piardă pe el [kai. polla,kij kai. 
eivj pu/r auvto.n e;balen kai. eivj u[data i[na avpole,sh| auvto,n]! 
Dar, dacă poți ceva, ajută-ne nouă, fiindu-Ți-milă de 
noi [avllV ei; ti du,nh|( boh,qhson h̀mi/n splagcnisqei.j evfV 
h̀ma/j]!”.  

23. Dar Iisus i-a zis lui: „Dacă poți, toate [sunt 
cu] putință [celui care] crede [to. eiv du,nh|( pa,nta dunata. 
tw/| pisteu,onti]”179.  

|[„Dacă poți crede, toate [sunt cu] putință [celui 
care] crede (to. eiv du,nasai pisteu/sai( pa,nta dunata. tw/| 
pisteu,onti)”180]|.  

|[„Dacă poți crede, toate sunt cu putință întru 
cel care crede (to. eva.n du,nasai na. pisteu,sh|j( pa,nta ei=nai 
dunata. eivj to.n pisteu,onta)”181]|.  

24. [Și], îndată, strigând, tatăl copilului zise 
[euvqu.j kra,xaj ò path.r tou/ paidi,ou e;legen]:  

„Cred! Ajută necredinței mele [pisteu,w\ boh,qei 
mou th/| avpisti,a|]!”182.  

|[Și, îndată, strigând, tatăl copilului, cu lacrimi, 
zise: „Cred! Ajută necredinței mele (και ευθεως 

                                                 
179 Variantă prezentă în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, BNT, GNT.  
180 În GOC. E prezentă și în Codex Alexandrinus și Codex Bezae 

Cantabrigiensis.   
181 În MGK.  
182 Variantă existentă și în Codex Vaticanus, BNT, GNT.  
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κραξας ο πατηρ του παιδιου μετα δακρυων λεγει 
πιστευω βοηθει τη απιστεια μου)!”183] |. 

|[Și, îndată, strigând, tatăl copilului, cu lacrimi, 
zise: „Cred, Doamne! Ajută necredinței mele [(kai. 
euvqe,wj kra,xaj ò path.r tou/ paidi,ou meta. dakru,wn e;lege\ 
pisteu,w( ku,rie\ boh,qei mou th/| avpisti,a|)!”184]|.   

|[Și, îndată, strigând, tatăl copilului, cu lacrimi, 
zise: „Cred, Doamne! Ajută-mi întru necredința mea 
(Kai. euvqu.j kra,xaj ò path,r tou/ paidi,ou meta. dakru,wn( 
e;lege\ Pisteu,w( Ku,rie\ boh,qei eivj th.n avpisti,an 
mou)!”185]|.  

25. Dar Iisus, văzând că mulțimea aleargă-din-
nou [ivdw.n de. ò VIhsou/j o[ti evpisuntre,cei o;cloj] [spre El], 
a certat duhul necurat, zicându-i lui [evpeti,mhsen tw/| 
pneu,mati tw/| avkaqa,rtw| le,gwn auvtw/|]:  

„Duh mut și surd [to. a;lalon kai. kwfo.n pneu/ma], 
Eu îți poruncesc ție [Ἐgw. evpita,ssw soi]: Ieși din el și 
să nu mai intri întru el [e;xelqe evx auvtou/ kai. mhke,ti 
eivse,lqh|j eivj auvto,n]!”. 

26. Și strigând și mult zguduindu-l, [duhul] a 
ieșit [kai. kra,xaj kai. polla. spara,xaj evxh/lqen]!  

|[Și a strigat! Și mult zguduindu-l, [duhul] a ieșit 
din el (και κραξας· και πολλα σπαραξας εξηλθεν απ 
αυτου)186]|.  

|[Și strigând și mult zguduindu-l, el a ieșit (kai. 
kra,xan kai. polla. spara,xan auvto.n evxh/lqe)187]|.  

|[Și duhul strigând și mult zguduindu-l pe el, a 
ieșit [din copil] (kai. to. pneu/ma kra,xan kai. polla. 
spara,xan auvto,n( evxh/lqe)188]|. 

                                                 
183 În Codex Bezae Cantabrigiensis. Prezentă și în Codex 

Alexandrinus.  
184 În GOC. Prezentă și în Codex purpureus petropolitanus, Codex 

purpureus rossanensis, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001.  
185 În MGK.  
186 În Codex Bezae Cantabrigiensis.  
187 În GOC.  
188 În MGK.  
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Și a fost ca mort, astfel încât mulțimile ziceau că 
„a murit” [kai. evge,neto w`sei. nekro,j( w[ste tou.j pollou.j 
le,gein o[ti avpe,qanen].  

27. Dar Iisus, prinzându-l de mâna lui, l-a ridicat 
pe el, și [acesta] s-a sculat.  

28. Și intrând El întru casă, Ucenicii Lui, de unii 
singuri, Îl întrebară pe El: „De ce noi n-am putut a-l 
scoate pe el [o[ti h̀mei/j ouvk hvdunh,qhmen evkbalei/n auvto,]?”.  

29. Și [El] a zis lor: „Acest neam în[tru] nimic 
[nu] poate a ieși, decât numai în rugăciune [tou/to to. 
ge,noj evn ouvdeni. du,natai evxelqei/n eiv mh. evn proseuch/|]”189.  

|[„Acest neam în[tru] nimic [nu] poate a ieși, 
decât numai în rugăciune și [în] post (tou/to to. ge,noj 
evn ouvdeni. du,natai evxelqei/n eiv mh. evn proseuch/| kai. nhs- 
tei,a|)190]|.   

30. Și de acolo ieșind [ei]191, mergeau prin 
Galilea. Și [Iisus] nu voia ca cineva să știe [acest lucru] 
[kai. ouvk h;qelen i[na tij gnoi/]! 

31. Căci îi învăța pe Ucenicii Lui și le zicea lor că 
Fiul omului se va da întru mâinile oamenilor, și-L vor 
omorî pe El, și, omorându-L, după trei zile va învia 
[meta. trei/j h̀me,raj avnasth,setai].  

32. Iar ei nu înțeleseră cuvântul [oi` de. hvgno,oun to. 
r̀h/ma] și se temeau a-L întreba pe El [kai. evfobou/nto 
Auvto.n evperwth/sai].  

33. Și au venit întru Cafarnaum. Și [Iisus], fiind 
în casă, îi întrebă pe ei192: „Ce vorbeați pe drum?”. 

34. Iar ei tăcură [oi` de. evsiw,pwn]! Căci, pe cale, se 
întrebaseră unii pe alții cine [este] mai mare [pro.j 
avllh,louj ga.r diele,cqhsan evn th/| òdw/| ti,j mei,zwn].  

                                                 
189 Prezent și în Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus.  
190 În GOC. El apare și în Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Alexan- 
drinus, VUL [hoc genus in nullo potest exire nisi in oratione et ieiunio].  

191 Domnul și Sfinții Săi Apostoli.  
192 Pe Sfinții Săi Apostoli.  

64



35. Și [Iisus] șezând, i-a chemat pe cei doispre- 
zece și le zise lor: „Dacă cineva voiește a fi cel dintâi 
[ei; tij qe,lei prw/toj ei=nai], [atunci] va fi cel din urmă 
[dintre] toți și slujitorul tuturor [e;stai pa,ntwn e;scatoj 
kai. pa,ntwn dia,konoj]”.  

36. Și luând un copil, l-a pus pe el în mijlocul lor. 
Și luându-l-în-brațele Lui [evnagkalisa,menoj Auvto.], le-a 
zis lor:   

37. „Cine va să primească pe unul [dintre] acești 
copii [o]j a'n e]n tw/n toiou,twn paidi,wn de,xhtai], în 

numele Meu [evpi. tw/| ovno,mati, Mou], pe Mine Mă 
primește [Ἐme. de,cetai]!  

Și cine va să Mă primească pe Mine [kai. o]j a'n 
Ἐme. de,chtai], nu Mă primește pe Mine, ci pe Cel-ce-M-
a-trimis pe Mine [ouvk Ἐme. de,cetai avlla. to.n avpostei,- 
lanta, Me]”193.   

38. [Iar] Ioannis194 I-a zis Lui: „Învățătorule 
[Dida,skale], [noi] am văzut pe cineva scoțând demoni 
în numele Tău [ei;dome,n tina evn tw/| ovno,mati, Sou 
evkba,llonta daimo,nia] și l-am oprit pe el [kai. evkwlu,omen 
auvto,n], căci nu urmează nouă [o[ti ouvk hvkolou,qei 
h̀mi/n]195”.   

|[„Învățătorule, [noi] am văzut pe cineva scoțând 
demoni în numele Tău, care nu urmează nouă, și l-am 
oprit pe el, căci nu urmează nouă (Dida,skale( ei;dome,n 
tina evn tw/| ovno,mati, Sou evkba,llonta daimo,nia( o]j ouvk 
avkolouqei/ h̀mi/n( kai. evkwlu,samen auvto,n( o[ti ouvk 
avkolouqei/ h̀mi/n)196]|.  

                                                 
193 Și le vorbește din nou despre Dumnezeu Tatăl, la Care Se 

referise și în 8, 38.  
194 Sfântul Apostol Ioannis.   
195 Prezentă și în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Bezae 

Cantabrigiensis, Codex Vercellensis, BNT, GNT, VUL.   
196 În GOC. Prezentă și în Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, TIS, MGK, ed. BOR 1988 și 

2001, KJV [Master, we saw one casting out devils in Thy name, and he 
followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us].     
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 39. Dar Iisus a zis: „Nu-l opriți pe el [mh. kwlu,ete 
auvto,n]! Căci nimeni [nu] este [ouvdei.j ga,r evstin], care 
va face putere în numele Meu [o]j poih,sei du,namin evpi. 
tw/| ovno,mati, Mou], și va putea, degrabă, a Mă vorbi-de-
rău pe Mine [kai. dunh,setai tacu. kakologh/sai, Me]!  

40. Căci cine nu este împotriva noastră, este 
pentru noi [o]j ga.r ouvk e;stin kaqV h̀mw/n( ùpe.r h̀mw/n 
evstin].  

41. Căci cine va să dea vouă potir/ cană de apă 
[poth,rion u[datoj] în numele [Meu (Mou)197], căci 
sunteți ai lui Hristos [o[ti Cristou/ evste], amin/ 
adevărat vă zic vouă că nu își va pierde plata lui [avmh.n 
le,gw ùmi/n o[ti ouv mh. avpole,sh| to.n misqo.n auvtou/].  

42. Și cine va să scandalizeze/ să smintească pe 
unul [dintre] aceștia mici [kai. o]j a'n skandali,sh| e[na 
tw/n mikrw/n tou,twn], care cred [întru Mine] [tw/n 
pisteuo,ntwn [eivj Ἐme,]198], mai bine îi este lui [kalo,n 
evstin auvtw/| ma/llon] dacă își pune piatra-de-moară 
măgărească [eiv peri,keitai mu,loj ovniko.j]199 împrejurul 

                                                 
197 Cuvântul Mou apare în GOC, Codex Bezae Cantabrigiensis, 

MGK, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001, dar nu și în NA28, BNT, 
GNT, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus [apare în ediția online dar e 
prezentat ca șters în manuscris, cf.  

http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=34&c
hapter=9&lid=en&side=r&verse=41&zoomSlider=0], Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus.      
198 Fragmentul întru Mine e pus între paranteze drepte în NA 28, 

BNT, GNT, el este eliminat în Codex Sinaiticus, Codex Bezae 

Cantabrigiensis, Codex Veronensis, TIS, dar apare în Codex 
Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex purpureus petropolitanus, Codex 
purpureus rossanensis, VUL [in Me], Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 

2001.  
199 Pentru că măgarii învârteau piatra de moară.  
Însă adjectivul ovniko.j [la masculin, dar pe care a trebuit să îl 

acord cu piatra de moară și l-am feminizat] nu apare tradus în Biblia de 
la 1688 și nici în ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 2001. El nu se găsește nici în 
Biblia de la Blaj din 1795, nici în CNS [în ed. din 1921, Cornilescu vorbește 

despre: „o piatră mare (?) de moară”], nici în RPN, KJV, WSL, TNT, 
GNV. Dar apare în BNT, GNT, TIS, WYC [ed. lui John Wycliffe din 1395: 
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gâtului lui [peri. to.n tra,chlon auvtou/] și va fi aruncat 
întru mare [kai. be,blhtai eivj th.n qa,lassan].  

|[mai bine îi este lui dacă își pune o piatră de 
moară împrejurul gâtului lui și va fi aruncat întru 
mare (kalon estin auto mallon ei perikite liqoj 
mulikoj peri ton trachlon autou kai beblhtai eij thn 
qalassan)200]|.  

43. Și dacă va să te scandalizeze/ să te 
smintească mâna ta, tai-o pe ea [kai. eva.n skandali,zh| se 
h̀ cei,r sou( avpo,koyon auvth,n]! Mai bine îți este ție a 
intra ciung întru viață [kalo,n evsti,n se kullo.n eivselqei/n 
eivj th.n zwh.n], decât, având amândouă mâinile, a 
merge întru gheenna [h' ta.j du,o cei/raj e;conta avpelqei/n 
eivj th.n ge,ennan], eivj to. pu/r to. a;sbeston [întru focul cel 
nestins], 

44. [*]201  
[unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge 

(o[pou ò skw,lhx auvtw/n ouv teleuta/| kai. to. pu/r ouv 
sbe,nnutai)202].  

45. Și dacă piciorul tău va să te scandalizeze/ să 
te smintească pe tine, taie-l pe el! Mai bine îți este ție 
a intra șchiop [cwlo.n] întru viață, decât, având ambele 
picioare, a fi aruncat întru gheenna [blhqh/nai eivj th.n 
ge,ennan]  

|[, întru focul cel nestins (eivj to. pu/r to. 
a;sbeston)203, ]|  
                                                                                                                               
a mylne stoon `of assis], Codex Vercellensis [mola asinaria], Codex 
Vaticanus, Codex Bezae Cantabrigiensis, VUL.  

200 Varianta existentă în Codex purpureus petropolitanus. 
Existentă și în  Codex purpureus rossanensis și Codex Alexandrinus.  

201 Versetul al 44-lea lipsește cu totul din ediția NA28 pe care o 
traduc. El lipsește și din edițiile BNT și GNT. La fel lipsește și din Codex 
Vaticanus și Codex Sinaiticus.   

202 În GOC. El se află și în Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex 
purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Alexan- 
drinus, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001, VUL [ubi vermis eorum 
non moritur et ignis non extinguitur], MGK [o[pou ò skw,lhx auvtw/n de.n 
teleuta/| kai. to. pu/r de.n sbu,netai].  
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46. [*]204 
[unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge 

(o[pou ò skw,lhx auvtw/n ouv teleuta/| kai. to. pu/r ouv 
sbe,nnutai)205].  

47.  Și dacă ochiul tău va să te scandalizeze/ să te 
smintească pe tine, scoate-l pe el! Mai bine îți este ție 
[cu] un-singur-ochi a intra întru Împărăția lui 
Dumnezeu [kalo,n se, evstin mono,fqalmon eivselqei/n eivj 
th.n Basilei,an tou/ Qeou/], decât, având ambii ochi, a fi 
aruncat întru gheenna | [focului (tou/ puro,j)206] |, 

48. unde viermele lor nu moare și focul nu se 
stinge.  

49. Căci tot va fi sărat [cu] foc [pa/j ga.r puri. 
àlisqh,seta].  

|[ Căci tot va fi sărat [cu] foc și toată jertfa va fi 

sărată (pa/j ga.r puri. àlisqh,setai kai. pa/sa qusi,a àli. 
àlisqh,setai)207]|.  

50. Bună [este] sarea! Dar dacă sarea s-a făcut 
fără-gust, prin ce o vom drege pe ea [eva.n de. to. a[laj 
a;nalon ge,nhtai( evn ti,ni auvto. avrtu,sete]? Aveți sare în 
voi înșivă și trăiți-în-pace unii cu alții [e;cete evn e`autoi/j 
a[la kai. eivrhneu,ete evn avllh,loij]!”.  
  

                                                                                                                               
203 Fragment existent în GOC. El apare și în Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus, 

Codex Bezae Cantabrigiensis, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001. Dar 
nu apare în Codex Vaticanus și în Codex Sinaiticus.  

204 Lipsește cu totul din NA 28, cât și din BNT, GNT, Codex 

Vaticanus.  
205 În GOC. Se repetă Mc. 9, 44.  
206 În GOC. Cuvântul tou/ puro,j apare și în Codex Alexandrinus, 

Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Biblia de 
la 1688, ed. BOR 1988 și 2001 dar nu apare în Codex Vaticanus, Codex 
Sinaiticus,  Codex Bezae Cantabrigiensis.   

207 În GOC. Existentă și în Codex purpureus petropolitanus, Codex 
purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus.  
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Capitolul 10  
  
 
 
1. Și sculându-Se de acolo, a venit întru hotarele 

Iudeii [și]208 de cealaltă parte a Iordanisului. Și mulți- 
mile se adunară iarăși la El.  

Și, [după] cum avea-obiceiul [w`j eivw,qei], iarăși îi 

învăța pe ei.  
2. Și apropiindu-se fariseii, Îl întrebară pe El, 

dacă îi este îngăduit unui bărbat a-și lăsa femeia [eiv 
e;xestin avndri. gunai/ka avpolu/sai], ispitindu-L pe El.  

3. Iar El, răspunzând, le-a zis lor: „Ce v-a 
poruncit vouă Moisis?”.  

4. Iar ei au zis: „Moisis i-a dat voie [bărbatului] 
a-i scrie carte de divorț/ de despărțire [bibli,on avpos- 
tasi,ou] și a o lăsa”.  

5. Dar Iisus le-a zis lor: „Pentru împietrirea-inimii 
[pro.j th.n sklhrokardi,an] voastre v-a scris vouă porun- 

ca aceasta.   
6. Însă, de la începutul făpturii, bărbat și femeie 

i-a făcut pe ei [avpo. de. avrch/j kti,sewj a;rsen kai. qh/lu 
evpoi,hsen auvtou,j]209!  

|[Însă, de la începutul făpturii, Dumnezeu i-a 

făcut pe ei bărbat și femeie (avpo. de. avrch/j kti,sewj 
a;rsen kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou.j ò Qeo,j)210] |  

|[și a zis (και ειπεν211)212:]|  

                                                 
208 Conjuncția a fost pusă între paranteze drepte în NA28, BNT și 

GNT. Ea apare în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, dar nu apare în 

Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex Alexandrinus, Codex purpureus 
petropolitanus, Codex purpureus rossanensis.  

209 Variantă existentă în Codex Vaticanus și Codex Sinaiticus.   
210 În GOC. Dar apare și în Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex 

Alexandrinus, Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossa- 
nensis.    

211 În Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex purpureus petropolita- 
nus și Codex purpureus rossanensis.    
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7. <Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe 
mamă [și se va lipi către femeia lui] [e[neken tou,tou 
katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra 
[kai. proskollhqh,setai pro.j th.n gunai/ka auvtou/]213]  

|[<Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe 
mama sa (ενεκεν τουτου καταλιψι ανθρωπω  τον πρα  
αυτου και την μρα  αυτου)214]|  

|[<Pentru aceea va lăsa omul pe tată și pe mama 
sa și se va lipi către femeia lui (ενεκεν τουτου 
καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα 
αυτου και προσκολληθησεται· προς την γυναικα 
αυτου)215] | 

|[<Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe 
mamă și se va lipi de femeia lui (e[neken tou,tou 
katali,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra · 
kai. proskullhqh,setai th/| gunai/ki auvtou/)216]| 

|[<Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe 
mamă, și se va lipi întru femeia lui (e[neken tou,tou qe,lei 
avfh,sei a;nqrwpoj to.n pate,ra aùtou/ kai. th.n mhte,ra( kai. 
qe,lei proskollhqh/ eivj th.n gunai/ka aùtou/)217]|   

|[<Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe 
mama sa și se va lipi de soția sa (propter hoc relinquet 
homo patrem suum, et matrem suam, et adhaerebit 
uxori suae)218]|    

                                                                                                                               
212 La Fac. 2, 24, LXX: „e[neken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n 

pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. proskollhqh,setai pro.j th.n gunai/ka 
auvtou/”.  

213 În NA28, BNT și GNT fragmentul kai. proskollhqh,setai pro.j 
th.n gunai/ka auvtou a fost pus între paranteze drepte.  

El există în GOC, VUL [propter hoc relinquet homo patrem suum 

et matrem et adherebit ad uxorem suam], Biblia de la 1688 dar nu există 
în Codex Vaticanus.   

214 În Codex Sinaiticus.  
215 În Codex Bezae Cantabrigiensis.  
216 În Codex Alexandrinus. Text existent și în Codex purpureus 

petropolitanus și Codex purpureus rossanensis.  
217 În MGK.  
218 În Codex Vercellensis. Text existent și în ed. BOR 1988 și 2001.  
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8. și vor fi amândoi într-un trup [kai. e;sontai oi` 
du,o eivj sa,rka mi,an]! 219>. Astfel încât nu mai sunt doi ci 
un trup [w[ste ouvke,ti eivsi.n du,o avlla. mi,a sa,rx].   

9. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă [o] ou=n ò Qeo.j sune,zeuxen a;nqrwpoj mh. 
cwrize,tw]!”.  

10. Și iarăși, întru casă, Ucenicii Îl întrebară pe El 
despre aceasta.  

11. Și [El] le zise lor: „Cine va să lase femeia lui și 
se căsătorește [cu] alta săvârșește-adulter cu ea [o]j a'n 
avpolu,sh| th.n gunai/ka auvtou/ kai. gamh,sh| a;llhn moica/tai 
evpV auvth,n]!   

12. Și dacă aceasta își va lăsa bărbatul ei [și] se 

căsătorește [cu] altul săvârșește-adulter [kai. eva.n auvth. 
avpolu,sasa to.n a;ndra auvth/j gamh,sh| a;llon moica/tai]”.  

13. Și Îi aduseră Lui copii ca să-i atingă pe ei [kai. 
prose,feron Auvtw/| paidi,a i[na auvtw/n a[yhtai]220! 

| [Și aduseră copii către El, pentru ca să Se 
apropie de aceștia (kai. e;feran pro.j Auvto.n paidi,a( dia. 
na. evggi,sh| auvta,)!221] | 

Dar Ucenicii i-au certat pe ei [oi` de. Maqhtai. 
evpeti,mhsan auvtoi/j].  

[Dar Ucenicii îi certau pe cei-care-îi-aduceau (oi` 
de. Maqhtai. evpeti,mwn toi/j prosfe,rousin)222] [pe copii].  

14. Și, văzând Iisus [aceasta], S-a indignat/ S-a 
mâniat [hvgana,kthsen]223 și le-a zis lor: „Lăsați copiii a 
                                                 

219 Sfârșitul versetului de la Fac. 2, 24.  
220 La fel este și în BNT, GNT, GOC, TIS, Codex Vaticanus, Codex 

Bezae Cantabrigiensis, Codex Alexandrinus, Codex purpureus petropo- 
litanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Sinaiticus, VUL.  

221 În MGK.  
222 În GOC, Codex Alexandrinus, Codex purpureus petropo- 

litanus, Codex purpureus rossanensis, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 
2001.  

223 Verbul hvgana,kthsen se găsește și în BNT, GNT, GOC, TIS, 
Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex 

Alexandrinus, Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus 
rossanensis. La fel este și în VUL [indigne].  
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veni către Mine [și] nu-i opriți pe aceștia [a;fete ta. 
paidi,a e;rcesqai pro,j Me( mh. kwlu,ete auvta,]! Căci [a 
unora] ca aceștia este Împărăția lui Dumnezeu [tw/n 
ga.r toiou,twn evsti.n h̀ Basilei,a tou/ Qeou/].  

15. Amin/ adevărat vă zic vouă: Cine nu va să 
primească Împărăția lui Dumnezeu ca [și] copilul, nu 
va să intre întru aceasta [o]j a'n mh. de,xhtai th.n 
Basilei,an tou/ Qeou/ w`j paidi,on( ouv mh. eivse,lqh| eivj 
auvth,n]”224.  

16. Și [Iisus] luându-i-în-brațe pe aceștia [kai. 
evnagkalisa,menoj auvta.], îi binecuvântă [kateulo,gei], 
punându-Și mâinile peste aceștia [tiqei.j ta.j cei/raj evpV 
auvta,].  

17. Și ieșind El întru drum, alergând unul [kai. 
evkporeuome,nou auvtou/ eivj òdo.n prosdramw.n ei-j] și 
îngenunchind el [kai. gonupeth,saj auvto.n], Îl întrebă pe 
El: „Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața 
veșnică [Dida,skale avgaqe,( ti, poih,sw i[na zwh.n aivw,nion 
klhronomh,sw]?”.  

18. Iar Iisus i-a zis lui: „De ce-Mi zici bun [ti, Me 
le,geij avgaqo,n225]? Nimeni [nu este] bun fără numai 

unul Dumnezeu [ouvdei.j avgaqo.j eiv mh. ei-j ò Qeo,j].  
19. Știi poruncile: să nu ucizi, să nu săvârșești- 

adulter/ să nu preacurvești*, să nu furi, să nu 
mărturisești-fals,* să nu înșeli, cinstește pe tatăl tău și 
pe mamă  

[mh. foneu,sh|j( mh. moiceu,sh|j *( mh. kle,yh|j( mh. 
yeudomarturh,sh|j(* mh. avposterh,sh|j( ti,ma to.n pate,ra sou 
kai. th.n mhte,ra]226?  
                                                 

224 Cine va crede fără urmă de îndoială în Împărăția lui 
Dumnezeu și va face faptele ei, o va moșteni. Pentru că, atunci când 
crede, copilul crede în mod deplin tot ceea ce i se mărturisește.  

225 Pentru că de aici avem numele personal Agaton = cel bun.  
226 Rostul asteriscurilor e acela de a arăta omisiuni în text. În 

Codex Sinaiticus, spre exemplu, a fost omisă sintagma mh moiceushj, dar 

există μη ψευδομαρτυρηϲηϲ μη αποϲτερηϲηϲ, pe când în Codex Bezae 
Cantabrigiensis lipsește mh foneushj dar apare μη πορνευσης.  
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|[„Să nu ucizi! Să nu săvârșești-adulter! Să nu 
furi! Să nu mărturisești-fals! Cinstește pe tatăl tău și 
pe mamă! (Μη φονευσης Μη μοιχευσης Μη κλεψης 
Μη ψευδομαρτυρησης Τειμα τον πατερα σου και την 
μητερα)”227]| 

|[„să nu săvârșești-adulter, să nu curvești/ să nu 
desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești-fals, să 
cinstești pe tatăl tău și pe mamă (μη μοιχευσης μη 
πορνευσης μη κλεψης μη ψευδομαρτυρησεις μη 
αποστερησεις τειμα τον πατερα και την μητερα)228]| 

 |[să nu săvârșești-adulter, să nu ucizi, să nu furi, 
să nu mărturisești-fals, să nu înșeli, cinstește pe tatăl 
tău și pe mama ta (mh moiceushj· mh foneushj mh 
kleyhj· mh yeudomarturhshj mh aposterhsij tima ton 
patera sou kai thn mhtera sou)229] |  

20. Iar el I-a zis Lui: „Învățătorule, toate acestea 
le-am păzit din tinerețea mea [Dida,skale( tau/ta pa,nta 
evfulaxa,mhn evk neo,thto,j mou]”.  

21. Iar Iisus, privind la el, l-a iubit pe el și i-a zis 
lui [ò de. VIhsou/j evmble,yaj auvtw/| hvga,phsen auvto.n kai. 
ei=pen auvtw/|]: „[Încă] una îți lipsește ție [e[n se ùsterei/]! 
Du-te, vinde câte ai și dă săracilor și vei avea comoară 
în cer [u[page( o[sa e;ceij pw,lhson kai. do.j [toi/j] ptwcoi/j( 
kai. e[xeij qhsauro.n evn ouvranw/|], și [apoi] vino [și] 
urmează-Mi Mie [kai. deu/ro avkolou,qei Moi]!”.   

|[[Încă] una îți lipsește ție! Dacă vrei a fi 
desăvârșit, du-te, vinde câte ai și dă săracilor, și vei 
avea comoară în cer, și [apoi] vino [și] urmează-Mi 

Mie, adică [ia-ți] crucea ta!  
(e]n se ùsterei/\ eiv qe,leij te,leioj ei=nai( u[page( o[sa 

e;ceij pw,lhson kai. do.j ptwcoi/j( kai. e[xeij qhsauro.n evn 

                                                                                                                               

Același text avem și în Codex Alexandrinus.  
227 În Codex Vaticanus.  
228 În Codex Bezae Cantabrigiensis.  
229 În Codex purpureus petropolitanus și în Codex purpureus 

rossanensis.  
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ouvranw/|( kai. deu/ro avkolou,qei Moi( a;raj to.n stauro,n 
sou)”230]| 

|[urmează-Mi Mie, luându-ți crucea (avkolou,qei 
moi( shkw,saj to.n stauro,n)231]| 

22. Dar el, întunecându-se pentru cuvânt, a 
plecat întristat [ò de. stugna,saj evpi. tw/| lo,gw| avph/lqen 
lupou,menoj]! Căci avea multe averi [h=n ga.r e;cwn 
kth,mata polla,].  

23. Și Iisus, uitându-Se împrejur, zise Ucenicilor 
Lui: „Cât de greu vor intra întru Împărăția lui 
Dumnezeu cei care au bogății [pw/j dusko,lwj oi` ta. 
crh,mata e;contej eivj th.n Basilei,an tou/ Qeou/ eivseleu,-
sontai]!”.    

24. Iar Ucenicii se uimiră [evqambou/nto] de 
cuvintele Lui. Dar Iisus, răspunzând, iarăși le zise lor: 
„Fiilor, cât de greu este a intra întru Împărăția lui 
Dumnezeu [te,kna( pw/j du,skolo,n evstin eivj th.n Basi- 
lei,an tou/ Qeou/ eivselqei/n]!232.  

|[„Fiilor, cât de greu le este a intra întru 
Împărăția lui Dumnezeu celor-care-se-încred în 
bogății (te,kna( pw/j du,skolo,n evsti tou.j pepoiqo,taj evpi 
toi/j crh,masin eivj th.n Basilei,an tou/ Qeou/ eivsel- 
qei/n)!233]| 

25. Mai-ușor este cămilei a trece prin urechile 
acului [euvkopw,tero,n evstin ka,mhlon dia. [th/j] trumalia/j 

                                                 
230 În GOC. Existentă și în Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis.  
231 În MGK.  
232 Variantă existentă și în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, 

RNT.   
233 În GOC, Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex Alexandrinus, 

Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, VUL 
[filioli quam difficile est confidentes in pecuniis regnum Dei introire], 

ed. BOR 1988 și 2001, KJV [how hard is it for them that trust in riches to 
enter into the Kingdom of God], WYC [Ye litle children, hou hard it is 
for men that tristen in ritchessis to entre in to the Kyngdom of God], 

NRV [Figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze 
entrare nel regno di Dio].  
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[th/j] r̀afi,doj dielqei/n] decât a intra bogatul întru 
Împărăția lui Dumnezeu [h' plou,sion eivj th.n Basilei,an 
tou/ Qeou/ eivselqei/n]”.  

26. Iar ei [și] mai mult se uimiră [perissw/j 
evxeplh,ssonto], zicând unii către alții: „Și cine poate a 
se mântui [kai. ti,j du,natai swqh/nai]?”.  

27. [Iar] Iisus, privindu-i pe ei, zise: „La oameni 
[acest lucru este] imposibil, dar nu la Dumnezeu [para. 
avnqrw,poij avdu,naton( avllV ouv para. Qew/|]! Căci toate 
[sunt] posibile la Dumnezeu [pa,nta ga.r dunata. para. 
tw/| Qew/|]”234.  

28. Și a început Petros a-I zice Lui: „Iată, noi am 
lăsat toate și Ți-am urmat Ție!”.  

29. [Și] Iisus a zis |[Iar Iisus, răspunzând, a zis 
(avpokriqei.j de. ò VIhsou/j ei=pen)235]|: „Amin zic vouă 

[avmh.n le,gw ùmi/n], [nu] este nimeni care și-a lăsat casă 
[ouvdei,j evstin o]j avfh/ken oivki,an] sau frați sau surori sau 
mamă sau tată sau copii [h' avdelfou.j h' avdelfa.j h' 
mhte,ra h' pate,ra h' te,kna] sau câmpuri [h' avgrou.j], 
pentru Mine și pentru Evanghelie [e[neken Ἐmou/ kai. 
e[neken tou/ Euvaggeli,ou],   

                                                 
234 Atât avdu,naton cât și dunata sunt adjective și le-am tradus ca 

atare prin imposibil și posibile. În ed. BOR 1988, cele două adjective s-au 
tradus ca adverbe: cu neputință și cu putință. La fel a făcut și ÎPS 
Bartolomeu Ananaia în ed. BOR 2001.  

În Biblia de la 1688 avem: fără putință și să pot.  
Și mare mi-a fost surprinderea când am văzut că VUL folosise 

aceleași corelative ca și mine: „apud homines inpossibile est sed non 
apud Deum omnia enim possibilia sunt apud Deum”. Pentru că a tradus 
adjectivele ca adjective și nu ca adverbe.  

La fel găsim și în KJV: „With men it is impossible, but not with 

God: for with God all things are possible”, GNV [With men it is 
impossible, but not with God: for with God all things are possible], L45 
[Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei GOtt; denn alle Dinge 

sind möglich bei GOtt], TNT [with men it is inpossible but not with 
God: for with God all thynges are possible].  

235 În GOC. Variantă textuală care apare și în Codex Alexandrinus, 

Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Biblia de 
la 1688, VUL [respondens Iesus ait].  

75



30. [pe care] să nu le ia însutite [eva.n mh. la,bh| 
e`katontaplasi,ona] – acum, în vremea aceasta [nu/n evn 
tw/| kairw/| tou,tw|], cu prigoane [meta. diwgmw/n]: – case și 
frați și surori și mame și copii și câmpuri [oivki,aj kai. 
avdelfou.j kai. avdelfa.j kai. mhte,raj kai. te,kna kai. avgrou.j], 
și în veacul ce va să vină: viața veșnică [kai. evn tw/| 
aivw/ni tw/| evrcome,nw| zwh.n aivw,nion].    

31. Iar mulți [dintre] cei dintâi vor fi cei din urmă 
și cei din urmă [vor fi] cei dintâi [polloi. de. e;sontai 
prw/toi e;scatoi kai. Îoi`Ð e;scatoi prw/toi]”.  

32. Și [ei]236 erau pe cale, suindu-se întru Ierusa- 
lime [h=san de. evn th/| òdw/| avnabai,nontej eivj ~Ieroso,luma], 
iar Iisus era mergând-înaintea lor [kai. h=n proa,gwn 
auvtou.j ò VIhsou/j]. Și se uimiseră, iar cei-care-Îl-urmau 
se temeau [kai. evqambou/nto( oi` de. avkolouqou/ntej evfo- 
bou/nto]. Și luând iarăși pe cei doisprezece, a început a 
le zice lor despre cele [ce aveau] a se întâmpla Lui [kai. 
paralabw.n pa,lin tou.j dw,deka h;rxato auvtoi/j le,gein ta. 
me,llonta Auvtw/| sumbai,nein].  

33. Căci: „Iată, ne suim întru Ierusalime, și Fiul 
omului se va da arhiereilor și învățaților [ivdou. 
avnabai,nomen eivj ~Ieroso,luma( kai. ò Ui`o.j tou/ avnqrw,pou 
paradoqh,setai toi/j avrciereu/sin kai. toi/j grammateu/sin]! 
Și Îl vor osândi pe El morții [kai. katakrinou/sin auvto.n 
qana,tw|] și Îl vor da pe El neamurilor [kai. paradw,sousin 
auvto.n toi/j e;qnesin].  

34. Și Îl vor batjocori pe El [kai. evmpai,xousin Auvtw/|] 
și Îl vor scuipa pe El  [kai. evmptu,sousin Auvtw/|] și Îl vor 
biciui pe El [kai. mastigw,sousin Auvto.n] și Îl vor omorî 
[kai. avpoktenou/sin].  

Iar după trei zile, [El] va învia [kai. meta. trei/j 
h̀me,raj avnasth,setai]”.  

35. Și se apropie de El Iacovos și Ioannis, fiii lui 
Zevedeos, zicându-I Lui [kai. prosporeu,ontai Auvtw/| 

                                                 
236 Domnul și Sfinții Săi Ucenici.  
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VIa,kwboj kai. VIwa,nnhj oi` ui`oi. Zebedai,ou le,gontej Auvtw/|]:  
Învățătorule, vrem ca ce [avem] să-Ți cerem Ție, să ne 
faci nouă [Dida,skale( qe,lomen i[na o] eva.n aivth,swme,n se 
poih,sh|j h̀mi/n]!”.   

36. Iar El le-a zis lor: „Ce vreți [de la] [Mine] [ca] 
să vă fac vouă [ti, qe,lete, [Me]237 poih,sw ùmi/n]?”.  

37. Și ei i-au zis Lui: „Dă-ne nouă ca să ședem, 
unul, din cele de-a drepta Ta și altul, din cele de-a 
stânga [Ta] [do.j h̀mi/n i[na ei-j Sou evk dexiw/n kai. ei-j evx 
avristerw/n kaqi,swmen], în slava Ta [evn th/| do,xh| Sou]!”.  

38. Dar Iisus le-a zis lor: „Nu știți ce cereți [ouvk 
oi;date ti, aivtei/sqe]! Puteți a bea potirul pe care Eu Îl 

beau sau a vă boteza [cu] botezul [cu] care eu Mă 
botez [du,nasqe piei/n to. poth,rion o] VEgw. pi,nw h' to. 
ba,ptisma o] VEgw. bapti,zomai baptisqh/nai]?”.    

39. Și ei I-au zis Lui: „Putem”. Iar Iisus le-a zis 
lor: „Potirul pe care Eu îl beau, îl veți bea și [cu] 
botezul [cu] care Eu Mă botez, vă veți boteza [to. 
poth,rion o]. VEgw. pi,nw pi,esqe kai. to. ba,ptisma o] VEgw. 
bapti,zomai baptisqh,sesqe].   

40. Dar a ședea [în] cele de-a dreapta Mea sau 
[în] cele de-a stânga [Mea] nu este al Meu a da [to. de. 
kaqi,sai evk dexiw/n Mou h' evx euvwnu,mwn ouvk e;stin VEmo.n 
dou/nai], ci [sunt ale] celor [pentru care] s-au pregătit 
[avllV oi-j h̀toi,mastai]”.   

41. Și auzind cei zece [Apostoli], au început a se 
indigna/ a se mânia [h;rxanto avganaktei/n] pe Iacovos și 
pe Ioannis.   

42. Și Iisus, chemându-i pe ei, le zise lor: „Știți că 
cei-cărora-li-se-pare a stăpâni neamurile domnesc 
[peste] ei [oi;date o[ti oi` dokou/ntej a;rcein tw/n evqnw/n 

                                                 
237 Pronumele e pus între paranteze drepte și în BNT și GNT. El 

nu apare în VUL [quid vultis ut faciam vobis], Biblia de la 1688, ed. BOR 
1988 și 2001 dar apare în Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis. În Codex 
Sinaiticus nu există versetul de la Mc. 10, 36.  
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katakurieu,ousin auvtw/n] și cei mari ai lor stăpânesc  
[peste] ei [kai. oi` mega,loi auvtw/n katexousia,zousin 
auvtw/n]. 

43. Dar în[tre] voi nu este astfel [ouvc ou[twj de, 
evstin evn ùmi/n]. Ci cel [ce] va să vrea să fie mare în[tre] 
voi, va fi vouă slujitor [avllV o]j a'n qe,lh| me,gaj gene,sqai 
evn ùmi/n e;stai ùmw/n dia,konoj].   

44. Și cine va să vrea a fi cel dintâi în[tre] voi, va 
fi robul tuturor [kai. o]j a'n qe,lh| evn ùmi/n ei=nai prw/toj 
e;stai pa,ntwn dou/loj]! 

45. Căci și Fiul omului nu a venit [pentru] a I se 
sluji [kai. ga.r ò Ui`o.j tou/ avnqrw,pou ouvk h=lqen 
diakonhqh/nai], ci [pentru] a sluji și a-Și da sufletul Lui 
răscumpărare pentru mulți [avlla. diakonh/sai kai. 
dou/nai th.n yuch.n Auvtou/ lu,tron avnti. pollw/n]”.  

46. Și [ei]238 veniră întru Ieriho [VIericw,]239. Și 
ieșind El din Ieriho, și [fiind de față] Ucenicii Lui și 

mulțime [din] destul [i`kanou/], fiul lui Timeos 
[Timai/oj], Bartimeos [Bartimai/oj], cerșetor orb [tuflo.j 
prosai,thj], ședea lângă cale [evka,qhto para. th.n òdo,n].  

47. Și auzind că este Iisus Nazarinosul [VIhsou/j o` 
Nazarhno,j], a început a striga și a zice: „Iisuse, fiule al 
lui David, miluiește-mă [ui`e. Daui.d VIhsou/( evle,hso,n 
me]!”.    

48. Și mulți îl certau pe el ca să tacă [kai. 
evpeti,mwn auvtw/| polloi. i[na siwph,sh|]!  Dar  el [și] mai 
mult striga: „Fiule al lui David, miluiește-mă!”.  

49. Și Iisus, oprindu-Se, a zis: „Chemați-l pe el!”. 
Și [ei] l-au chemat pe cel orb, zicându-i lui: 
„Îndrăznește! Scoală-te! [El] te cheamă pe tine”.   

50. Iar el, aruncând haina lui, sărind-în-sus 
[avnaphdh,saj] [de la pământ], a venit către Iisus.  

                                                 
238 Domnul și Sfinții Săi Apostoli.  
239 Noi îl cunoaștem ca Ierihon. A se vedea:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Jericho.  
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51. Și Iisus, răspunzându-i lui [avpokriqei.j auvtw/|], a 
zis: „Ce vrei să-ți fac ție [ti, soi qe,leij poih,sw]?”. Iar 
orbul I-a zis Lui: „Rabbuni/ Domnul meu/ Învățăto- 
rule, ca să văd [~Rabbouni,( i[na avnable,yw]!”.   

52. Și Iisus i-a zis lui: „Du-te, credința ta te-a 
mântuit pe tine!”. Și îndată a văzut și urmă Lui pe 
cale.  
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Capitolul 11  
 

 
1. Și când s-au apropiat de Ierusalime 

[~Ieroso,luma] [și] de Bitfaghi [Bhqfagh.] și [de] Bitania 
[Bhqani,a], către Muntele Măslinilor [pro.j to.  ;Oroj tw/n 
VElaiw/n], [Iisus] a trimis pe doi [dintre] Ucenicii Lui, 

2. și le zise lor: „Mergeți întru satul [care este] 
înaintea voastră, și îndată, intrând întru acesta, veți 
afla un mânz [pw/lon] legat, pe care nimeni dintre 
oameni [nu] a șezut vreodată [evfV o]n ouvdei.j ou;pw 
avnqrw,pwn evka,qisen]. Dezlegați-l pe el și aduceți-l!  

3. Și dacă cineva va să zică vouă: „De ce faceți 
aceasta?” [kai. eva,n tij ùmi/n ei;ph|\ ti, poiei/te tou/to], 
spuneți: „Domnul are nevoie de el!” [ei;pate\ ò Ku,rioj 
auvtou/ crei,an e;cei], și îndată îl va trimite pe el iarăși 

aici [kai. euvqu.j auvto.n avposte,llei pa,lin w-de].  
4. Și [cei doi Ucenici] au mers și au aflat mânzul 

legat la ușă, afară, pe drum [dedeme,non pro.j qu,ran e;xw 
evpi. tou/ avmfo,dou] și îl dezlegară pe el [kai. lu,ousin 
auvto,n].  

5. Și unii [dintre] cei care stăteau acolo, le ziseră 
lor: „Ce faceți dezlegând mânzul [ti, poiei/te lu,ontej 
to.n pw/lon]?”.  

6. Iar ei le-au zis lor precum le-a spus Iisus. Și i-
au lăsat pe ei [ca să ia mânzul].   

7. Și [cei doi Ucenici] au adus mânzul la Iisus și 
și-au pus peste el veșmintele lor. Și [Iisus] a șezut pe 
el240.  

8. Și mulți și-au așternut veșmintele lor pe cale 
[kai. polloi. ta. i`ma,tia auvtw/n e;strwsan eivj th.n òdo,n], iar 
alții tăiau ramuri-cu-frunze de pe câmpuri [a;lloi de. 
stiba,daj ko,yantej evk tw/n avgrw/n].  

                                                 
240 Pe mânz.  
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|[Iar mulți și-au așternut veșmintele lor pe cale, 
iar alții tăiau ramuri-cu-frunze241 din copaci, și le 
așterneau pe cale (polloi. de. ta. i`ma,tia auvtw/n e;strwsan 
eivj th.n òdo,n( a;lloi de. stoiba,daj e;kopton evk tw/n 
de,ndrwn( kai. evstrw,nnuon eivj th.n òdo,n)242]|   

9. Și cei-care-mergeau-înainte și cei-care-
veneau-pe-urmă, strigau [kai. oi` proa,gontej kai. oi` 
avkolouqou/ntej e;krazon], |[zicând (le,gontej)243]|: 

„Osanna! Binecuvântat [este] Cel-ce-vine în 
numele Domnului [w`sanna,\ euvloghme,noj ò evrco,menoj evn 
ovno,mati Kuri,ou]244! 

10. Binecuvântată [este] Împărăția [care] vine, a 
tatălui nostru David [euvloghme,nh h̀ evrcome,nh Basilei,a 
tou/ patro.j h̀mw/n Daui,d]! Osanna în[tru] cei prea-înalți 
[w`sanna. evn toi/j ùyi,stoij]!”.  

 |[Binecuvântată [este] Împărăția [care] vine în 
numele Domnului, a părintelui nostru David! Osanna 
în[tru] cei prea-înalți245 (euvloghme,nh h̀ evrcome,nh 
basilei,a evn ovno,mati Kuri,ou tou/ patro.j h̀mw/n Daui<d\ 
w`sanna. evn toi/j ùyi,stoij)!”246]|  

11. Și [Iisus] a intrat întru Ierusalime, întru 
templu. Și privind toate în jur, fiind deja ceasul serii 
[ovyi,aj h;dh ou;shj th/j w[raj], a ieșit întru Bitania cu cei 
doisprezece.  
                                                 

241 În Biblia de la 1688 avem stâlpări. Însă stâlparea, cf. DEX 2009, 

este „ramură verde, crenguță înfrunzită; spec. ramură înfrunzită de 
salcie care se împarte ortodocșilor la Biserică, în Duminica Floriilor”.  

242 În GOC. Variantă existentă în Codex Bezae Cantabrigiensis, 
Codex Alexandrinus, Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus 
rossanensis, Biblia de la 1688.  

243 În GOC. Cuvântul le,gontej apare și în Codex Alexandrinus, 

Codex purpureus rossanensis, Codex purpureus petropolitanus, Codex 
Bezae Cantabrigiensis, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988.   

244 Fragmentul euvloghme,noj o` evrco,menoj evn ovno,mati Kuri,ou este o 

profeție hristologică, fiind un fragment din Ps. 117, 26.  
245 Cu referire la Puterile cerești.  
246 În GOC. Variantă existentă și în Codex Alexandrinus, Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Biblia de la 
1688.   
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12. Și, a doua zi, ieșind ei din Bitania, [Iisus] a 
flămânzit [evpei,nasen].  

13. Și văzând de departe un smochin având 
frunze, [Iisus] a venit [ca] să vadă dacă va găsi ceva în 
el [kai. ivdw.n sukh/n avpo. makro,qen e;cousan fu,lla h=lqen( 
eiv a;ra ti eùrh,sei evn auvth/|]. Și venind la el [nu] a aflat 
nimic decât numai frunze [kai. evlqw.n evpV auvth.n ouvde.n 
eu-ren eiv mh. fu,lla]! Căci nu era vremea smochinelor [o` 
ga.r kairo.j ouvk h=n su,kwn].  

14. Și [Iisus], răspunzând, a zis lui247: „Să nu mai 
mănânce nimeni, întru veac, din rodul tău [mhke,ti eivj 
to.n aivw/na evk sou/ mhdei.j karpo.n fa,goi]!”. Și Ucenicii 

Lui Îl auziră.   
15. Și [ei]248 au venit întru Ierusalime. Și [Iisus], 

intrând întru templu [kai. eivselqw.n eivj to. i`ero.n], a 
început a-i izgoni pe cei-care-vindeau și pe cei-care-
cumpărau în templu [h;rxato evkba,llein tou.j pwlou/ntaj 
kai. tou.j avgora,zontaj evn tw/| i`erw/|]. Și [El] a răsturnat 
mesele schimbătorilor-de-bani și scaunele vânzăto- 
rilor de porumbițe [kai. ta.j trape,zaj tw/n kollubistw/n 
kai. ta.j kaqe,draj tw/n pwlou,ntwn ta.j peristera.j kate,s- 
treyen].  

16. Și [Iisus] nu [mai] lăsa ca cineva să poarte 
[vreun] vas prin templu [kai. ouvk h;fien i[na tij diene,gkh| 
skeu/oj dia. tou/ i`erou/].  

17. Și îi învăță și le zise lor: „Nu s-a scris că [ouv 
ge,graptai o[ti]:  

„Casa Mea, casă de rugăciune se va chema 
[pentru] toate neamurile [ò oi=ko,j Mou oi=koj proseuch/j 
klhqh,setai pa/sin toi/j e;qnesin]?”249. Dar voi ați făcut 
[din] ea peșteră de tâlhari [ùmei/j de. pepoih,kate auvto.n 
sph,laion lh|stw/n]”.  

                                                 
247 Smochinului.  
248 Domnul și Sfinții Săi Apostoli.  
249 E fragmentul final din Is. 56, 7, cf. LXX.  
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18. Și au auzit arhiereii și învățații, și căutau cum 
să-L piardă pe El [kai. h;kousan oi` avrcierei/j kai. oi` 
grammatei/j kai. evzh,toun pw/j auvto.n avpole,swsin]! Căci se 
temeau de El [evfobou/nto ga.r Auvto,n]. Căci toată 

mulțimea se uimea de învățătura Lui [pa/j ga.r ò o;cloj 
evxeplh,sseto evpi. th/| didach/| Auvtou/].   

19. Și când s-a făcut seară, ieșiră250 afară [din] 
cetate.  

20. Și trecând [ei] dimineața-devreme [kai. 
paraporeuo,menoi prwi>], au văzut smochinul uscat până 
la rădăcini [ei=don th.n sukh/n evxhramme,nhn evk r̀izw/n].  

21. Și Petros, amintindu-și, Îi zise Lui: „Rabbi/ 
Domnul meu/ Învățătorule, vezi [că] s-a uscat 
smochinul pe care l-ai blestemat [r̀abbi,( i;de h̀ sukh/ h]n 
kathra,sw evxh,rantai]!”.  

22. Și Iisus, răspunzând, le zise lor: „Aveți 
credință în Dumnezeu [e;cete pi,stin Qeou/]! 

23. Amin zic vouă, că cine va să zică muntelui 
acestuia: <Ridică-te și aruncă-te întru mare!>, și nu va 
să se îndoiască în inima lui [kai. mh. diakriqh/| evn th/| 
kardi,a| auvtou/], ci va să creadă că ce spune se face, va fi 

lui [aceasta] [avlla. pisteu,h| o[ti o] lalei/ gi,netai( e;stai 
auvtw/|].|[va fi lui ce va să spună (e;stai auvtw/| o] eva.n 
ei;ph|)251]| 

24. De aceea vă zic vouă: Toate câte vă rugați și 
cereți [pa,nta o[sa proseu,cesqe kai. aivtei/sqe], credeți că 
le-ați primit și [aceasta] va fi vouă [pisteu,ete o[ti 
evla,bete( kai. e;stai ùmi/n] 

25. Și când stați rugându-vă, iertați, dacă aveți 
ceva împotriva cuiva [kai. o[tan sth,kete proseuco,menoi( 
avfi,ete ei; ti e;cete kata, tinoj], ca și Tatăl vostru, Care  

                                                 
250 Domnul și Sfinții Săi Ucenici.  
251 În GOC. Text existent și în Codex Alexandrinus, Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Biblia de la 
1688, ed. BOR 1988 și 2001.  
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[este] în ceruri [i[na kai. ò Path.r ùmw/n ~O evn toi/j 
ouvranoi/j], să vă ierte vouă fărădelegile voastre [avfh/| 
ùmi/n ta. paraptw,mata ùmw/n]! 

26. [*252]  
[Dar dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru [nu] vă 

va ierta fărădelegile voastre (eiv de. ùmei/j ou=k avfi,ete( 
ouvde. ò Path.r ùmw/n avfh,sei ta. paraptw,mata ùmw/n)”253.]  

[Dar dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru, Care 

[este] în ceruri, [nu] vă va ierta vouă fărădelegile 
voastre (ει δε ϋμεις ουκ αφιεται ουδε ο Pατηρ ϋμων O 
εν ουρανοις αφησει ϋμειν τα παραπτωματα ϋμων)”254.] 

[Căci dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru, Care  
[este] în ceruri, nu vă va ierta păcatele voastre (VAll, 
eva.n sei/j de.n sugcwrh/te( ouvde. ò Path.r saj ò evn toi/j 
ouvranoi/j qe,lei sugcwrh,sei ta. àmarth,mata, saj)”255.] 

27. Și veniră256 iarăși întru Ierusalime. Și în 
templu, plimbându-Se El, veniră către El arhiereii și 
învățații și bătrânii 

28. și Îi ziseră Lui: „În/ cu ce putere faci acestea 
[evn poi,a| evxousi,a| tau/ta poiei/j]?  

Sau cine Ți-a dat Ție puterea aceasta ca să faci 
acestea [h' ti,j Soi e;dwken th.n evxousi,an tau,thn i[na tau/ta 
poih/|j]?”.  

29. Dar Iisus le-a zis lor: „Vă voi întreba pe voi 
un cuvânt și răspundeți-Mi Mie [evperwth,sw ùma/j e[na 
lo,gon( kai. avpokri,qhte, Moi]! Și [apoi] vă voi răspunde 

vouă, în/ cu ce putere fac acestea [kai. evrw/ ùmi/n evn 
poi,a| evxousi,a| tau/ta poiw/]: 

                                                 
252 Versetul lipsește în mod integral din NA28, BNT, GNT, TIS, 

Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus.  
253 El există însă în GOC, Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis.  
254 În Codex Bezae Cantabrigiensis.  
255 În MGK. Variantă prezentă și în VUL [quod si vos non 

dimiseritis nec Pater vester qui in caelis est dimittet vobis peccata 

vestra]. 
256 Domnul, dimpreună cu Sfinții Săi Apostoli.  
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30. Botezul lui Ioannis era din cer sau de la 
oameni [to. ba,ptisma to. VIwa,nnou evx ouvranou/ h=n h' evx 
avnqrw,pwn]? Răspundeți-Mi Mie [avpokri,qhte, Moi]!”. 

31. Și se vorbeau între ei [dielogi,zonto pro.j 
e`autou.j], zicând [unii altora]: „Dacă va să zicem: <Din 
cer!>, [El] va zice [nouă]: <[Atunci], de ce nu l-ați 
crezut pe El?>.  

32. Dar [dacă] va să zicem: „De la oameni!”…se 
temeau de mulțime. Căci toți îl aveau pe Ioannis că 
adevărat Profet era [a[pantej ga.r ei=con to.n VIwa,nnhn 
o;ntwj o[ti Profh,thj h=n].  

33. Și răspunzându-I lui Iisus, Îi ziseră Lui: „Nu 
știm [ouvk oi;damen]!”. Și Iisus le zise lor: „Nici Eu [nu] 
vă spun vouă în/ cu ce putere fac acestea [ouvde. VEgw. 
le,gw ùmi/n evn poi,a| evxousi,a| tau/ta poiw/]”.  

 
  

85



Capitolul 12  
 
 
 
1. Și [Iisus] a început a vorbi lor în parabole [evn 

parabolai/j]: „Un om a sădit o vie [avmpelw/na] și i-a pus-

împrejur gard [fragmo.n] și a săpat teasc [kai. w;ruxen 
ùpolh,nion] și a zidit turn [pu,rgon] și a arendat-o pe ea 
vierilor [kai. evxe,deto auvto.n gewrgoi/j] și [apoi] a plecat 
[kai. avpedh,mhsen].  

2. Și, la vreme[a potrivită], a trimis către vieri un 
rob [al său] [kai. avpe,steilen pro.j tou.j gewrgou.j tw/| 
kairw/| dou/lon], ca să ia de la vieri din roadele viei [i[na 
para. tw/n gewrgw/n la,bh| avpo. tw/n karpw/n tou/ avmpe- 
lw/noj]!  

3. Și [vierii], luându-l pe el, l-au bătut și l-au 
trimis [cu] mâinile-goale [kai. labo,ntej auvto.n e;deiran 
kai. avpe,steilan keno,n].  

4. Și, iarăși, a trimis către ei alt rob [al său]! [Dar] 
și aceluia i-au-spart-capul [evkefali,wsan] și l-au necin- 
stit [hvti,masan].  

|[dar și pe acela l-au-ucis-cu-pietre, i-au-spart-
capul și l-au trimis necinstit (kavkei/non liqobolh,santej 
evkefalai,wsan kai. avpe,steilan hvtimwme,non)257]| 

5. Și [stăpânul viei] l-a trimis pe altul! [Dar] și pe 
acela l-au ucis, [cât] și pe mulți alții: căci pe unii i-au 
bătut, iar pe alții i-au ucis.  

6. [Și acela] încă un fiu iubit avea [e;ti e[na ei=cen 
ui`o.n avgaphto,n]! [Și], pe urmă, l-a trimis pe el către ei, 
zicând că: <Se vor rușina de fiul meu [evntraph,sontai 
to.n ui`o,n mou]!>.  

7. Dar acei vieri au zis între ei că:  

                                                 
257 În GOC. Variantă regăsibilă și în Codex Alexandrinus, Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Biblia de la 
1688.  
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<Acesta este moștenitorul [ou-to,j evstin ò klhro- 
no,moj]! Veniți să-l ucidem pe el și moștenirea va fi a 
noastră [deu/te avpoktei,nwmen auvto,n( kai. h̀mw/n e;stai h̀ 
klhronomi,a]!>.  

8. Și luându-l, l-au ucis pe el și l-au izgonit pe el 
afară [din] vie [kai. labo,ntej avpe,kteinan auvto.n kai. 
evxe,balon auvto.n e;xw tou/ avmpelw/noj].   

9. Ce va face [atunci [ou=n]258] domnul viei? Va 
veni și îi va pierde pe vieri și va da via altora [dw,sei 
to.n avmpelw/na a;lloij].  

10. N-ați citit Scriptura aceasta: <Piatra, pe care 
au lepădat-o ziditorii [li,qon o]n avpedoki,masan oi` oivkodo- 
mou/ntej], aceea s-a făcut întru capul unghiului [ou-toj 
evgenh,qh eivj kefalh.n gwni,aj]259>?   

11. <De la Domnul s-a făcut aceasta [para. Kuri,ou 
evge,neto au[th] și minunată este în[tru] ochii noștri [kai. 
e;stin qaumasth. evn ovfqalmoi/j h̀mw/n]260>”.  

12. Și căutau a-L prinde pe El, dar se temeau de 
mulțime [kai. evzh,toun Auvto.n krath/sai( kai. evfobh,qhsan 
to.n o;clon]. Căci cunoscuseră că despre ei a spus 
parabola [e;gnwsan ga.r o[ti pro.j auvtou.j th.n parabolh.n 
ei=pen]. Și lăsându-L pe El, s-au dus.  

13. Și au trimis261 la El pe unii dintre farisei și 
irodiani [kai. avposte,llousin pro.j Auvto,n tinaj tw/n 
Farisai,wn kai. tw/n ~Hrw|dianw/n], ca să-L prindă pe El 
[în] cuvânt [i[na Auvto.n avgreu,swsin lo,gw|].  

14. Și [ei], venind, Îi ziseră Lui: „Învățătorule 
[Dida,skale], știm că ești adevărat [oi;damen o[ti avlhqh.j 
                                                 

258 Conjuncția e pusă între paranteze drepte în NA28, BNT și 

GNT. Ea lipsește din TIS, Codex Vaticanus, dar apare în Codex 
Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex purpureus petropolitanus, Codex 
purpureus rossanensis.  

259 E o profeție hristologică. De la Ps. 117, 22, cf. LXX.  
260 Ps. 117, 23, cf. LXX. Ambele versete sunt citate identice cu cele 

din LXX.  
261 Și, deși au plecat…au trimis informatori la Domnul. Unii care 

să Îl ispitească…din punct de vedere politic.   
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ei=] și nu Te îngrijești de nimic [kai. ouv me,lei Soi peri. 
ouvdeno,j]! Căci nu cauți la fața oamenilor [ouv ga.r 
ble,peij eivj pro,swpon avnqrw,pwn], ci înveți calea lui 
Dumnezeu în dreptate [avllV evpV avlhqei,aj th.n òdo.n tou/ 
Qeou/ dida,skeij]!  

Se cuvine a da impozit262 Chesarului sau nu 
[e;xestin dou/nai kh/nson Kai,sari h' ou;]? Să dăm sau să 
nu dăm [dw/men h' mh. dw/men]?”.  

15. Dar El, știind ipocrizia lor [eivdw.j auvtw/n th.n 
ùpo,krisin], le-a zis lor: „De ce Mă ispitiți [ti, Me 
peira,zete]? Aduceți-Mi un dinar263 ca să-l văd [fe,rete, 
Moi dhna,rion i[na i;dw]!”.  

16. Iar ei I-au adus [un dinar]. Și [Iisus] le zise 
lor: „Al cui [este] chipul acesta și inscripția [de pe 
dinar] [ti,noj h̀ eivkw.n au[th kai. h̀ evpigrafh,]?”. Iar ei I-au 
zis Lui: „Ale Chesarului264 [Kai,saroj]!”.  

17. Iar Iisus le-a zis lor: „Dați Chesarului cele ale 
Chesarului [ta. Kai,saroj avpo,dote Kai,sari] și lui 

                                                 
262 Dacă în NA28 se folosește substantivul kh/nsoj, corelativul grec 

al lui census, în VUL avem tribut: „licet dari tributum Caesari an non 
dabimus?”. Și census-ul roman era impozitul față de stat după înscrierea 
în listele recensământului polulației, cf.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_per_head.  
263 O monedă romană din argint, de 3-4 grame, cf.  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Denar. Care arăta așa:  

 
Imaginea am preluat-0 de aici:  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/8denarii

.jpg.  
264 Pentru că forma de nominativ a numelui este Kai/sar.  
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Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu [kai. ta. tou/ Qeou/ tw/| 
Qew/|]!”. Și erau-cu-totul-uluiți de El [kai. evxeqau,mazon evpV 
Auvtw/|].  

18. Și veniră Sadducheii la El [kai. e;rcontai 
Saddoukai/oi pro.j Auvto,n], cei-care zic [că] „nu este 
înviere” [oi[tinej le,gousin avna,stasin mh. ei=nai] și Îl 

întrebară pe El, zicându-I:  
19. „Învățătorule, Moisis ne-a scris nouă că, dacă 

vreun frate va să moară și va să lase [în urma sa] 
femeia [văduvă] și nu va să aibă copil [eva,n tinoj 
avdelfo.j avpoqa,nh| kai. katali,ph| gunai/ka kai. mh. avfh/| 
te,knon], [atunci trebuie] să ia pe femeia fratelui lui și 
să ridice urmaș fratelui lui [i[na la,bh| ò avdelfo.j auvtou/ 
th.n gunai/ka kai. evxanasth,sh| spe,rma tw/| avdelfw/| auvtou/].  

20. [Și] șapte frați erau [e`pta. avdelfoi. h=san]! Și 

primul [dintre ei] a luat-o de femeie și, murind, nu a 
lăsat urmaș [kai. ò prw/toj e;laben gunai/ka kai. 
avpoqnh,|skwn ouvk avfh/ken spe,rma]!   

21. Și al doilea a luat-0 pe ea. [Dar] și [acela] a 

murit, nelăsând urmaș [kai. ò deu,teroj e;laben auvth.n 
kai. avpe,qanen mh. katalipw.n spe,rma]! Și la fel [și] al 
treilea [kai. ò tri,toj w`sau,twj].  

22. Și cei șapte nu au lăsat urmaș [kai. oi` e`pta. ouvk 
avfh/kan spe,rma]. [În] urma tuturor a murit și femeia 
[e;scaton pa,ntwn kai. h̀ gunh. avpe,qanen].  

23. La înviere, [când or să învieze [o[tan 
avnastw/sin]265], a căruia [dintre] ei va fi femeia? Căci 
[toți] șapte au avut-o pe ea de femeie”.  

24. Și Iisus le-a zis lor: „Nu din această cauză vă 
rătăciți [ouv dia. tou/to plana/sqe], neștiind Scripturile și 

                                                 
265 Fragmentul a fost pus între paranteze drepte în NA28, BNT și 

GNT și el nu apare în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Bezae 
Cantabrigiensis.  

El apare însă în Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

rossanensis, TIS, SCR, VUL [cum resurrexerint], Biblia de la 1688, ed. 
BOR 1988 și 2001.  
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nici puterea lui Dumnezeu [mh. eivdo,tej ta.j Grafa.j mhde. 
th.n du,namin tou/ Qeou/]? 

25. Căci, când va să învieze din morți [o[tan ga.r 
evk nekrw/n avnastw/sin], nici se însoară, nici se mărită, ci 
sunt ca Îngerii în ceruri [ou;te gamou/sin ou;te gami,zontai( 
avllV eivsi.n w`j Ἄggeloi evn toi/j ouvranoi/j].  

26. Iar despre morți, că înviază, nu ați citit în 
cartea lui Moisis [peri. de. tw/n nekrw/n o[ti evgei,rontai 
ouvk avne,gnwte evn th/| bi,blw| Mwu?se,wj], cum Dumnezeu i-
a vorbit lui din rug266, zicând [evpi. tou/ ba,tou pw/j ei=pen 
auvtw/| ò Qeo.j le,gwn]: <Eu [sunt] Dumnezeul lui 
Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui 
Iacov [VEgw. ò Qeo.j Ἀbraa.m kai. [ò] Qeo.j VIsaa.k kai. [ò] 
Qeo.j VIakw,b]267!>? 

                                                 
266 Rug care se păstrează până azi în Mănăstirea Sfânta Ecaterina 

din Sinai, în Egipt, cf.  

http://ro.orthodoxwiki.org/M%C4%83n%C4%83stirea_Sf%C3%A
2nta_Ecaterina_%28Sinai,_Egipt%29.   

Și arată așa: 

 

 
 
Imaginea e preluată de aici:  

http://ro.orthodoxwiki.org/Fi%C8%99ier:BurningBush2.jpg.  
267 În Ieș. 3, 6, LXX.  
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27. Dumnezeu nu este al morților ci al viilor! 
Mult rătăciți [ouvk e;stin Qeo.j nekrw/n avlla. zw,ntwn polu. 
plana/sqe]”.  

28. Și apropiindu-se unul [dintre] învățați, 
auzindu-i pe ei vorbind [și] văzând că [Iisus] bine 
[kalw/j] le-a răspuns lor, L-a întrebat pe El: „Care 
poruncă este prima [dintre] toate [poi,a evsti.n evntolh. 
prw,th pa,ntwn]?”.  

29. [Iar] Iisus i-a răspuns că prima este: <Ascultă, 
Israile, Domnul Dumnezeul nostru este singurul 
Domn [a;koue( VIsrah,l( Ku,rioj o` Qeo.j h̀mw/n Ku,rioj ei-j 
evstin]268!>.  

30. și: <Vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din 
toată inima ta [kai. avgaph,seij269 Ku,rion to.n Qeo,n sou evx 
o[lhj th/j kardi,aj sou] și din tot sufletul tău [kai. evx o[lhj 
th/j yuch/j sou] și din tot cugetul tău [kai. evx o[lhj th/j 
dianoi,aj sou] și din toată tăria ta [kai. evx o[lhj th/j 
ivscu,oj sou]270>.  

31. [Iar] a doua [este] aceasta: <vei iubi pe 
aproapele tău ca pe tine însuți [avgaph,seij to.n plhsi,on 
sou w`j seauto,n]271>.  

Mai mari [decât] acestea [două] nu [mai] este 
[vreo] altă poruncă [mei,zwn tou,twn a;llh evntolh. ouvk 
e;stin]”.  

                                                 
268 Din Deut. 6, 4, LXX. Finalul versetului.  
269 Și aici, ca și în versetul următor, avem forma de viitor a 

verbului. În Biblia de la 1688 s-a folosit conjunctivul de ambele dăți: să 
iubești. La fel stau lucrurile și în ed. BOR 1988 și 2001.  

Găsim avgaph,seij (vei iubi) și în BNT, GNT, GOC, TIS, Codex 
Vaticanus, Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex Alexandrinus, Codex 
Sinaiticus, Codex purpureus rossanensis.  

VUL folosește tot indicativul viitor, persoana a doua singular: 
diliges.   

270 În Deut 6, 5, LXX. Numai că în LXX avem forma: „și vei iubi pe 
Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din 
toată puterea ta [kai. avgaph,seij Ku,rion to.n Qeo,n sou evx o[lhj th/j kardi,aj 
sou kai. evx o[lhj th/j yuch/j sou kai. evx o[lhj th/j duna,mew,j sou]”.  

271 În Lev. 19, 18, LXX.  
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32. Și învățatul I-a zis Lui: „Bine [ai zis], 
Învățătorule [kalw/j( dida,skale]! În adevăr ai zis că 
Unul este și nu este altul în afară de El [evpV avlhqei,aj 
ei=pej o[ti Ei-j evstin kai. ouvk e;stin a;lloj plh.n Auvtou/]! 

33. Și a-L iubi pe El din toată inima și din toată 
înțelegerea și din toată tăria [kai. to. avgapa/n Auvto.n evx 
o[lhj th/j kardi,aj kai. evx o[lhj th/j sune,sewj kai. evx o[lhj 
th/j ivscu,oj] și a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuți 

este mai mult decât toate arderile-de-tot și jertfele 
[kai. to. avgapa/n to.n plhsi,on w`j e`auto.n perisso,tero,n 
evstin pa,ntwn tw/n òlokautwma,twn kai. qusiw/n]272.  

|[și a-L iubi pe El din toată inima și din toată 
puterea și din tot sufletul pe El (και το αγαπαν Aυτον 

εξ ολης της καρδιας και εξ ολης της δυναμεως και εξ 
ολης της ψυχης Aυτου…)273]| 

|[și a-L iubi pe El din toată inima și din toată 
înțelegerea și din tot sufletul și din toată tăria (kai. to. 
avgapa/|n Auvto.n evx o[lhj th/j kardi,aj kai. evx o[lhj th/j 
sune,sewj kai. evx o[lhj th/j yuch/j kai. evx o[lhj th/j 
ivscu,oj…)274]| 

34. Și Iisus, văzând că [el [auvto.n]275] a răspuns cu 
înțelepciune [nounecw/j avpekri,qh], i-a zis lui: „Nu ești 

departe de Împărăția lui Dumnezeu [ouv makra.n ei= avpo. 

                                                 
272 În Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus.  
273 În Codex Bezae Cantabrigiensis.  
274 În GOC, Codex Alexandrinus, Codex purpureus rossanensis, 

VUL [et ut diligatur ex toto corde et ex toto intellectu et ex tota anima 
et ex tota fortitudine et diligere proximum tamquam se ipsum maius est 
omnibus holocaustomatibus et sacrificiis], KJV [And to love him with all 
the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and 
with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than 

all whole burnt offerings and sacrifices], Biblia de la 1688 [Și a iubi pre El 
den toată inema și den tot înțelesul și den tot sufletul și den toată tăria 
și a iubi pre vecinul ca pre sine mai mult iaste decît toate arderile-de-tot 

și jîrtvele], ed. BOR 1988 și 2001.  
275 E pus între paranteze drepte în NA28, BNT, GNT. Pronumele 

luat în discuție însă apare în Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, 

Codex purpureus rossanensis, SCR, TIS, dar el nu apare în Codex 
Sinaiticus.  
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th/j Basilei,aj tou/ Qeou/]!”. Și nimeni nu mai îndrăzni  
a-L întreba pe El [kai. ouvdei.j ouvke,ti evto,lma Auvto.n 
evperwth/sai].  

35. Și Iisus răspunzând, zicea, învățând în 
templu [kai. avpokriqei.j ò VIhsou/j e;legen dida,skwn evn tw/| 
i`erw/|]: „Cum zic învățații că Hristos este fiul lui David 
[pw/j le,gousin oi` grammatei/j o[ti ò Cristo.j ui`o.j Daui,d 
evstin]? 

36. [Căci] însuși David a zis în Duhul cel Sfânt 
[auvto.j Daui.d ei=pen evn tw/| Pneu,mati tw/| Ἁgi,w|]: <Zis-a 
Domnul Domnului meu [ei=pen Ku,rioj tw/| Kuri,w| mou]: 
Șezi de-a dreapta Mea, până ce am să pun pe vrăjmașii 
Tăi dedesubtul picioarelor Tale [ka,qou evk dexiw/n Mou( 
e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j Sou ùpoka,tw tw/n podw/n 
Sou]!276>.   

37. [Așadar], însuși David Îi spune Lui: Domn. Și 
de unde este [Hristos] fiul lui?”. Și mulțimea cea 
multă Îl asculta pe El cu bucurie [h̀de,wj].    

38. Și [Iisus] le zicea [lor] în învățătura Lui [evn th/| 
didach/| Auvtou/]: „Priviți la învățați/ cărturari, [cărora] le 
place a umbla în stole277/ mantii  [ble,pete avpo. tw/n 
grammate,wn tw/n qelo,ntwn evn stolai/j peripatei/n] și [se 
bucură de] salutările/ întâmpinările în piețe [kai. 
avspasmou.j evn tai/j avgorai/j], 

39. și [care au] scaunele-întâi în sinagogi și 
locurile-întâi la mese [kai. prwtokaqedri,aj evn tai/j 
sunagwgai/j kai. prwtoklisi,aj evn toi/j dei,pnoij], 

                                                 
276 Citează Ps. 109, 1, LXX, în afară de un cuvânt: „ei=pen o` Ku,rioj 

tw/| Muri,w| mou ka,qou evk dexiw/n Mou e[wj a'n qw/ tou.j evcqrou,j Sou 
u`popo,dion tw/n podw/n Sou”. Domnul l-a schimbat pe u`popo,dion [taburet/ 
scăunel] cu preopoziția ùpoka,tw.  

277 Cf. NODEX 2002, stola era o „rochie largă și lungă până la 
pământ, încinsă cu două cordoane, purtată de matroanele romane”. 

Aici, în cazul învățaților/ cărturarilor lui Israil, avem de-a face cu un 
veșmânt lung, purtat de bărbați, care arăta distincția lor socială.  
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40. [la] cei care mănâncă casele văduvelor [oi` 
katesqi,ontej ta.j oivki,aj tw/n chrw/n] și [au] pretenția de 
a se ruga multe [kai. profa,sei makra. proseuco,menoi]!   

Ei își vor lua [și] mai multă judecată [ou-toi 
lh,myontai perisso,teron kri,ma]”.   

41. Și [Iisus], șezând în fața vistieriei [kai. kaqi,saj 
kate,nanti tou/ gazofulaki,ou], privi cum aruncă mulți- 
mea moneda-de-bronz întru vistierie [evqew,rei pw/j ò 
o;cloj ba,llei calko.n eivj to. gazofula,kion]. Și mulți 
bogați aruncau multe [monede] [kai. polloi. plou,sioi 
e;ballon polla,]!  

42. Și venind o văduvă săracă [kai. evlqou/sa mi,a 
ch,ra ptwch.], a aruncat două monede-mici-de-argint 
[e;balen lepta. du,o], care înseamnă un codrantis278 [o[ 
evstin kodra,nthj].  

43. Și [Iisus], chemând pe Ucenicii Lui, le-a zis 
lor: „Amin zic vouă că văduva aceasta săracă a aruncat 
mai-mult [decât] toți cei-care-au-aruncat întru 
vistierie [o[ti h̀ ch,ra au[th h̀ ptwch. plei/on pa,ntwn 
e;balen tw/n ballo,ntwn eivj to. gazofula,kion].    

44. Căci toți au aruncat din prisosul lor [pa,ntej 
ga.r evk tou/ perisseu,ontoj auvtoi/j e;balon], dar aceasta, 
din lipsa/ sărăcia ei [au[th de. evk th/j ùsterh,sewj auvth/j], 
                                                 

278 Textual: un sfert de monedă. Și, în timpul Domnului, și, 
totodată, în timpul împărăției lui Augustus Octavian Caesar, cf.  
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cezar_August, un quadrans arăta astfel:  

 
cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrans.   
Imaginea e preluată de aici:  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/RIC_046
5.jpg.  
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a aruncat toate câte avea [pa,nta o[sa ei=cen e;balen], tot 
traiul ei [o[lon to.n bi,on auvth/j]279”.  

Capitolul 13 
 

 
1. Și ieșind El din templu, Îi zise Lui unul [dintre] 

Ucenicii Lui: „Învățătorule, vezi ce feluri de pietre și 
ce feluri de clădiri [Dida,skale( i;de potapoi. li,qoi kai. 
potapai. oivkodomai,]?”.  

2. Și Iisus i-a zis lui: „Vezi aceste mari clădiri 
[ble,peij tau,taj ta.j mega,laj oivkodoma,j]? Nu va să 
rămână aici piatră pe piatră care să nu se nimicească 
[ouv mh. avfeqh/| w-de li,qoj evpi. li,qon o]j ouv mh. kataluqh/|]”.  

3. Și șezând El întru Muntele Măslinilor, în fața 
templului, Îl întrebară pe El, de unul singur, Petros și 
Iacovos și Ioannis și Andreas:   

4: „Spune-ne nouă, când vor fi acestea și care 
este semnul când va să se împlinească toate acestea 
[eivpo.n h̀mi/n( po,te tau/ta e;stai kai. ti, to. shmei/on o[tan 
me,llh| tau/ta suntelei/sqai pa,nta]?”.  

5. Iar Iisus a început a le spune lor: „Vedeți să nu 
vă înșele pe voi cineva [ble,pete mh, tij ùma/j planh,sh|]! 

6. [Căci] mulți vor veni în numele Meu zicând că 
Eu sunt, și pe mulți îi vor amăgi [polloi. evleu,sontai evpi. 
tw/| ovno,mati, Mou le,gontej o[ti VEgw, eivmi( kai. pollou.j 
planh,sousin]. 

7. Dar când va să auziți războaie și vești de 
războaie, nu vă tulburați [o[tan de. avkou,shte pole,mouj 
kai. avkoa.j pole,mwn, mh. qroei/sqe]! [Căci] trebuie să fie 
[acestea], dar  încă nu [va fi] sfârșitul [dei/ gene,sqai, 
avllV ou;pw to. te,loj].  

8. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție 
peste împărăție [evgerqh,setai ga.r e;qnoj evpV e;qnoj kai. 
basilei,a evpi. basilei,an], vor fi cutremure în toate 
                                                 

279 Toată sursa de bani pentru traiul ei zilnic.  
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locurile [e;sontai seismoi.280 kata. to,pouj], vor fi foame- 
te281 [e;sontai limoi,]|[și tulburări (kai. taracai,)282]|! 
[Dar] acestea [sunt] începutul durerilor [avrch. wvdi,nwn 
tau/ta].  

9. Și [de aceea], păziți-vă pe voi înșivă [ble,pete de. 
ùmei/j e`autou,j]! [Căci] vă vor da pe voi întru sinedrii și 

veți fi bătuți în sinagogi [paradw,sousin ùma/j eivj 
sune,dria kai. eivj sunagwga.j darh,sesqe] și veți sta 
înaintea ighemonilor și a împăraților, din cauza Mea, 
întru mărturia lor [kai. evpi. h̀gemo,nwn kai. basile,wn 
staqh,sesqe e[neken VEmou/ eivj martu,rion auvtoi/j].  

10. Și, în primul rând, întru toate neamurile 
trebuie a se propovădui Evanghelia [kai. eivj pa,nta ta. 
e;qnh prw/ton dei/ khrucqh/nai to. Euvagge,lion]. 

11. Și când va să vă ducă pe voi să vă predea, nu- 
vă-îngrijiți-dinainte ce să vorbiți [kai. o[tan a;gwsin ùma/j 
paradido,ntej( mh. promerimna/te ti, lalh,shte], ci vorbiți 

aceea ce va să vă dea vouă [Dumnezeu] în ceasul acela 
[avllV o] eva.n doqh/| ùmi/n evn evkei,nh| th/| w[ra| tou/to lalei/te]! 
Căci nu veți fi voi cei care vorbiți, ci Duhul Sfânt [ouv 
ga,r evste ùmei/j oi` lalou/ntej avlla. to. Pneu/ma to. Ἅgion].  

12. Și va da frate [pe] frate întru moarte și tată 
[pe] fiu [kai. paradw,sei avdelfo.j avdelfo.n eivj qa,naton kai. 
path.r te,knon], și se vor răzvrăti fiii împotriva părin- 
ților și îi vor omorî pe ei [kai. evpanasth,sontai te,kna evpi. 
gonei/j kai. qanatw,sousin auvtou,j]!  

13. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu  
[kai. e;sesqe misou,menoi ùpo. pa,ntwn dia. to. o;noma, Mou]. 

                                                 
280 De la substantivul seismo,j avem noi cuvântul seism în limba 

română.  
281 În greacă avem cuvântul la plural. Ceea ce înseamnă: zile de 

foamete.  
282 În GOC, Codex Alexandrinus, Codex purpureus rossanensis. 

Dar cuvintele  kai. taracai, nu apar în Codex Vaticanus și Codex Bezae 

Cantabrigiensis.  
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Dar cel [care] rabdă [până] întru sfârșit, acela se va 
mântui [ò de. ùpomei,naj eivj te,loj ou-toj swqh,setai].  

14. Și când va să vedeți urâciunea pustiirii [to. 
bde,lugma th/j evrhmw,sewj]283, | [zisă de Daniil Profetul 

(to. r̀hqe.n ùpo. Danih.l tou/ Profh,tou)284]|, stând unde 
nu trebuie [e`sthko,ta o[pou ouv dei/] – cel care citește să 
înțeleagă [ò avnaginw,skwn noei,tw]! – atunci, cei [care 
sunteți] în Iudea, fugiți întru munți [to,te oi` evn th/| 
VIoudai,a| feuge,twsan eivj ta. o;rh]!    

15. [Iar (de.)285] cel de pe acoperiș să nu coboare și 

nici să intre [ca] să ia ceva din casa lui [ò de. evpi. tou/ 
dw,matoj mh. kataba,tw mhde. eivselqa,tw a=rai, ti evk th/j 
oivki,aj auvtou/]! 

16. Și cel [care va fi] întru câmp, să nu se întoarcă 
înapoi [ca] să-și ia veșmântul lui [kai. ò eivj to.n avgro.n 
mh. evpistreya,tw eivj ta. ovpi,sw a=rai to. i`ma,tion auvtou/]! 

17. Dar vai celor [care] au în pântece și celor care 
alăptează în zilele acelea [ouvai. de. tai/j evn gastri. 
evcou,saij kai. tai/j qhlazou,saij evn evkei,naij tai/j h̀me,raij]!  

18. Și rugați-vă ca să nu fie iarna [proseu,cesqe de. 
i[na mh. ge,nhtai ceimw/noj]!   

|[Și rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna 
(proseu,cesqe de. i[na mh. ge,nhtai h̀ fugh. ùmw/n 
ceimw/noj)!286]|  

|[Și rugați-vă ca să nu fie fuga voastra iarna și 
nici [în] sabat (proseucesqe de ina mh genhtai h fhgh 
umwn ceimwnoj mhde sabbatou)!287]|  

                                                 
283 În Dan [TH] 9, 27.  
284 În GOC, Biblia de la 1688, Codex Alexandrinus, Codex purpu- 

reus rossanensis. Fragmentul nu apare în Codex Vaticanus, Codex 
Sinaiticus și Codex Bezae Cantabrigiensis.  

285 Conjuncția a fost pusă între paranteze drepte în NA28, BNT și 
GNT. Dar ea există în GOC, Codex Alexandrinus, Codex purpureus 
rossanensis, Codex Sinaiticus. Însă lipsește din Codex Vaticanus. În 
Codex Bezae Cantabrigiensis nu avem conjuncția de. ci conjuncția kai..  

286 În GOC, Codex Alexandrinus.  
287 În Codex purpureus rossanensis.  
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19. Căci [în] zilele acelea va fi necaz [e;sontai ga.r 
ai` h̀me,rai evkei/nai qli/yij] cum nu a fost aceasta de la 
începutul făpturii [oi[a ouv ge,gonen toiau,th avpV avrch/j 
kti,sewj] – pe care a zidit-o Dumnezeu [h]n e;ktisen o` 
Qeo.j] – , până acum și nici nu va să fie [e[wj tou/ nu/n kai. 
ouv mh. ge,nhtai].   

20. Și dacă nu ar fi scurtat Domnul zilele [kai. eiv 
mh. evkolo,bwsen Ku,rioj ta.j h̀me,raj], nu s-ar fi mântuit 
tot trupul [ouvk a'n evsw,qh pa/sa sa,rx]! Ci, pentru cei 
aleși, pe care [El] i-a ales, s-au scurtat zilele [avlla. dia. 
tou.j evklektou.j ou]j evxele,xato evkolo,bwsen ta.j h̀me,raj] [de 
necaz].   

21. Și atunci, dacă cineva va să vă zică vouă: Iată, 
aici [e] Hristos! [sau]: Iată, acolo!, să nu credeți!  

22. Căci se vor ridica hristoși-mincinoși și profeți-
mincinoși [evgerqh,sontai ga.r yeudo,cristoi kai. yeudo- 
profh/tai].  

Și vor da288 semne și minuni pentru a înșela, 
dacă se poate, [și pe] cei aleși [kai. dw,sousin shmei/a kai. 
te,rata pro.j to. avpoplana/n( eiv dunato,n( tou.j evklektou,j].  

23. Dar voi, păziți-vă! Căci mai-înainte-v-am-spus 
vouă toate [proei,rhka ùmi/n pa,nta].  

24. Ci în acele zile, după necazul acesta [avlla. evn 
evkei,naij tai/j h̀me,raij meta. th.n qli/yin evkei,nhn], soarele 
se va întuneca, și luna nu va da lumina ei [ò h[lioj 
skotisqh,setai( kai. h̀ selh,nh ouv dw,sei to. fe,ggoj 
auvth/j]289.  

25.  Și stelele vor cădea din cer [kai. oi` avste,rej 
e;sontai evk tou/ ouvranou/ pi,ptontej]. Și Puterile290, care  

                                                 
288 Vor arăta oamenilor. Le vor face înaintea lor. Le vor da 

senzația că ele sunt făcute cu puterea lui Dumnezeu.   
289 Domnul reautentifică profeția Sfântului Isaias de la Is. 13, 10, 

LXX: „skotisqh,setai tou/ h̀li,ou avnate,llontoj kai. h̀ selh,nh ouv dw,sei to. fw/j 
auvth/j [se va întuneca soarele răsărind și luna nu va da lumina ei].  

290 Puterile cerești.  
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[sunt] în ceruri, se vor zgudui/ clătina [kai. ai` Duna,meij 
ai` evn toi/j ouvranoi/j saleuqh,sontai].   

26. Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind în 
nori [kai. to,te o;yontai to.n Ui`o.n tou/ avnqrw,pou 
evrco,menon evn nefe,laij]291, cu putere multă și [cu] slavă 
[meta. duna,mewj pollh/j kai. do,xhj]292.  

27. Și atunci [El] va trimite Îngerii [kai. to,te 
avpostelei/ tou.j Ἀgge,louj] | [Lui (Auvtou/)293]| și va aduna 
pe cei aleși [kai. evpisuna,xei tou.j evklektou.j] [ai Lui 
(Auvtou/)294] din cele patru vânturi, de la marginea 

pământului până la marginea cerului [evk tw/n 
tessa,rwn avne,mwn avpV a;krou gh/j e[wj a;krou ouvranou/].  

28. Și învățați de la smochin parabola! Când 
ramura lui deja s-a făcut fragedă și încep-să-i-crească 
frunzele [o[tan h;dh ò kla,doj auvth/j àpalo.j ge,nhtai kai. 
evkfu,h| ta. fu,lla], cunoașteți că vara este aproape 
[ginw,skete o[ti evggu.j to. qe,roj evsti,n]!   

29. Așa și voi: când va să vedeți acestea 
petrecându-se, cunoașteți că [El] este aproape, la uși 
[ginw,skete o[ti evggu,j evstin evpi. qu,raij]. 

30. Amin zic vouă că nu va să treacă neamul 
acesta până ce [nu] vor să fie toate acestea [VAmh.n 
le,gw ùmi/n o[ti ouv mh. pare,lqh| h̀ genea. au[th me,crij ou- 
tau/ta pa,nta ge,nhtai].  

                                                 
291 În norii slavei Sale.  
292 Unde Domnul întărește vedenia pe care i-a dăruit-o Sfântului 

Daniil [Dan. 7, 13, LXX]: „kai. ivdou. evpi. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/ w`j Uìo.j 
avnqrw,pou h;rceto [Și, iată, pe norii cerului, a venit [cineva] ca Fiul omu- 
lui!]”.  

293 În GOC, MGK, Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, Codex 

purpureus rossanensis.  
294 Pronumele e pus între paranteze drepte în NA28, BNT și GNT. 

El apare în GOC, MGK, Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

rossanensis, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. În Codex Bezae 
Cantabrigiensis însă, nu apare nici primul și nici al doilea pronume.  
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31. Cerul și pământul vor trece [ò ouvrano.j kai. h̀ 
gh/ pareleu,sontai], dar cuvintele Mele nu vor trece [oi` 
de. lo,goi Mou ouv mh. pareleu,sontai].   

32. Iar despre ziua aceea sau ceasul [acela] 
nimeni nu știe [peri. de. th/j h̀me,raj evkei,nhj h' th/j w[raj 
ouvdei.j oi=den], nici Îngerii, [care sunt] în cer, și nici Fiul, 
decât numai Tatăl [ouvde. oi` Ἄggeloi evn ouvranw/| ouvde. o` 
Ui`o,j( eiv mh. ò Path,r].  

33. Luați-aminte, privegheați [ble,pete( avgrup- 
nei/te]! Căci nu știți când este vremea [ouvk oi;date ga.r 
po,te ò kairo,j evstin].  

34. [Căci este] ca omul plecat-în-călătorie, [care], 
lăsându-și casa lui și dând puterea robilor lui, [i-a dat] 
fiecăruia lucrul lui [wj̀ a;nqrwpoj avpo,dhmoj avfei.j th.n 
oivki,an auvtou/ kai. dou.j toi/j dou,loij auvtou/ th.n evxousi,an 
e`ka,stw| to. e;rgon auvtou/] și portarului i-a poruncit ca să 
privegheze [kai. tw/| qurwrw/| evnetei,lato i[na grhgorh/|295].  

35. Așadar, privegheați [grhgorei/te ou=n]! Căci nu 
știți când vine Domnul casei [ouvk oi;date ga.r po,te ò 
Ku,rioj th/j oivki,aj e;rcetai]: sau seara sau [la] miezul-
nopții sau [la] cântatul-cocoșilor sau dis-de-dimineață 
[h' ovye. h' mesonu,ktion296 h' avlektorofwni,aj h' prwi<].  

36. [Ca] nu [cumva] venind deodată să vă afle pe 
voi dormind [mh. evlqw.n evxai,fnhj eu[rh| ùma/j kaqeu,don- 
taj].  

37. Iar ce vă zic vouă, zic tuturor: Privegheați 
[grhgorei/te]!”.  

 
  

                                                 
295 De la verbul grhgore,w [grigoreo] vine numele Grigorie. Care 

înseamnă: cel care priveghează.  
296 Și de la mesonu,ktion [mesoniction] avem denumirea 

Miezopoticii. A slujbei care se face la miezul nopții.  
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Capitolul 14  
 
   
 
1. Iar Paștile [to. Pa,sca] și Azimile [ta. Ἄzuma] 

erau după două zile. Și arhiereii și învățații căutau, în 

înșelăciune [evn do,lw|], cum să-L prindă pe El [ca] să-L 
omoare.  

2. Căci ziceau: „Nu în praznic, ca nu cumva să fie 
tulburare a poporului! [mh. evn th/| e`orth/|( mh,pote e;stai 
qo,ruboj tou/ laou/]”.  

3. Și fiind El în Bitania, în casa lui Simon 
Leprosul, [și] șezând El, a venit o femeie având un 
alabastros297 cu mir de nardos curat, foarte scump 
[h=lqen gunh. e;cousa avla,bastron mu,rou na,rdou pistikh/j 
polutelou/j], [care], spărgând alabastrosul, a vărsat 
[mirul pe] capul Lui [suntri,yasa th.n avla,bastron 
kate,ceen Auvtou/ th/j kefalh/j].  

                                                 
297 Un vas de ceramică în care se păstrau uleiurile aromate și 

parfumurile, cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Alabastron.   
Exemplu de alabastros:   
 

 
 

Imaginea am preluat-o de aici:  
http://www.antiquities.org.il/t/images/300/1417767.jpg.  
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4. Dar unii [dintre ei] erau indignați [și ziceau] 
în sinea lor: „Pentru ce s-a făcut această irosire a 
mirului [eivj ti, h̀ avpw,leia au[th tou/ mu,rou ge,gonen]? 

5. Căci putea a se vinde acest mir [cu] peste trei 
sute de dinari și a se da săracilor!”. Și cârteau 
[împotriva] ei  [kai. evnebrimw/nto auvth/|]298.   

6. Dar Iisus zise: „Lăsați-o pe ea [a;fete auvth,n]! De 
ce îi faceți ei supărare [ti, auvth/| ko,pouj pare,cete]? Lucru 
bun a făcut cu Mine [kalo.n e;rgon hvrga,sato evn VEmoi,].  

7. Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi [pa,ntote 
ga.r tou.j ptwcou.j e;cete meqV e`autw/n] și când va să vreți, 
puteți a le face lor bine [kai. o[tan qe,lhte du,nasqe auvtoi/j 
eu= poih/sai].  

Dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna [VEme. de. ouv 
pa,ntote e;cete].   

8. [Aceasta], ce a avut [să facă], a făcut [o] e;scen 
evpoi,hsen]: a-apucat-mai-înainte a unge trupul Meu 
pentru înmormântare [proe,laben muri,sai to. sw/ma, Mou 
eivj to.n evntafiasmo,n].  

9. Și, amin zic vouă [avmh.n de. le,gw ùmi/n], unde va 
să se propovăduiască Evanghelia, întru toată lumea 
[o[pou eva.n khrucqh/| to. Euvagge,lion eivj o[lon to.n ko,smon], 
se va zice și ce a făcut aceasta întru pomenirea ei [kai. 
o] evpoi,hsen au[th lalhqh,setai eivj mnhmo,sunon auvth/j]”.  

10. Și Iudas Iscarioteanul [VIou,daj VIskariw.q], unul 

[dintre] cei doisprezece [ò ei-j tw/n dw,deka], s-a dus 
către arhierei ca să-L vândă pe El lor [avph/lqen pro.j 
tou.j avrcierei/j i[na Auvto.n paradoi/ auvtoi/j]. 

11. Iar ei299, auzind, s-au bucurat [oi` de. avkou,santej 
evca,rhsan] și i-au făgăduit lui a-i da argint [kai. 
evphggei,lanto auvtw/| avrgu,rion dou/nai].  

Și [Iudas] căuta cum să-L vândă pe El [la] bună-
vreme [kai. evzh,tei pw/j Auvto.n euvkai,rwj paradoi/].  

                                                 
298 A femeii care vărsase mirul pe capul Lui.  
299 Arhiereii.  
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12. Și, în prima zi a Azimilor, când se jertfea 
Paștile [kai. th/| prw,th| h̀me,ra| tw/n Ἀzu,mwn( o[te to. Pa,sca 
e;quon], Îi ziseră Lui Ucenicii Lui: „Unde vrei [ca], 
mergând, să pregătim ca să mănânci Paștile [pou/ 
qe,leij avpelqo,ntej e`toima,swmen i[na fa,gh|j to. Pa,sca]?”.  

13. Și [El] trimise doi [dintre] Ucenicii Lui și le 
zise lor: „Mergeți întru cetate, și vă va întâmpina pe 
voi un om purtând un vas cu apă [ùpa,gete eivj th.n 
po,lin( kai. avpanth,sei ùmi/n a;nqrwpoj kera,mion u[datoj 
basta,zwn]! Urmați-l pe el [avkolouqh,sate auvtw/|]!  

14. Și unde va să intre [kai. o[pou eva.n eivse,lqh|], 
spuneți stăpânului-casei că Învățătorul zice [ei;pate tw/| 
oivkodespo,th| o[ti ò Dida,skaloj le,gei]:  

<Unde este camera-de-oaspeți [pou/ evstin to. 
kata,luma,], unde Eu [trebuie] să mănânc Paștile cu 

Ucenicii Mei [Mou o[pou to. Pa,sca meta. tw/n Maqhtw/n 
Mou fa,gw]?>.   

15. Și el vă va arăta vouă camera-de-sus cea mare 
[kai. auvto.j ùmi/n dei,xei avna,gaion me,ga], [care este] 

așternută, pregătită [evstrwme,non e[toimon]! Și acolo să 
pregătiți [pentru] noi [kai. evkei/ e`toima,sate h̀mi/n]!”.  

16. Și au ieșit Ucenicii și s-au dus întru cetate. Și 
au găsit [toate] precum [Iisus] le-a spus lor și au 
pregătit Paștile [kai. eu-ron kaqw.j ei=pen auvtoi/j kai. 
h̀toi,masan to. Pa,sca].  

17. Și făcându-se seară, [Iisus] a venit cu cei 
doisprezece [kai. ovyi,aj genome,nhj e;rcetai meta. tw/n 
dw,deka].  

18. Și întinzându-se ei și mâncând [kai. avnakei- 
me,nwn auvtw/n kai. evsqio,ntwn], Iisus le-a zis: „Amin zic 

vouă [avmh.n le,gw ùmi/n], că unul dintre voi [o[ti ei-j evx 
ùmw/n], care mănâncă cu Mine [ò evsqi,wn metV VEmou/], 
Mă va vinde pe Mine [paradw,sei Me]!”.  
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19. [Și ei] au început a se întrista și a zice aceasta 
unul către altul [h;rxanto lupei/sqai kai. le,gein auvtw/| ei-j 
kata. ei-j]: „Nu cumva [sunt] eu [mh,ti evgw,]?”300.  

|[Iar ei au început a se întrista, și a zice aceasta 
unul către altul: „Nu cumva eu sunt, Rabbi?”. Și altul: 
„Nu cumva eu (oi` de. h;rxanto lupei/sqai, kai. le,gein 
auvtw/| ei-j kaqV ei-j, mh, ti evgw, ei=mi, ~Rabbei,;  kai. a;lloj, mh, 
ti evgw,;)?”301]| 

|[Iar ei au început a se întrista și a zice aceasta 
unul către altul: „Nu cumva sunt eu?”. Și altul: „Nu 
cumva sunt eu (oi de  hrxanto lupeisqai kai legein 
autw eij kaq eij\ mhti egw eimi\ kai alloj\ mhti egw 
eimi\)?” 302]|    

|[Iar ei au început a se întrista și a zice aceasta 
unul către altul: „Nu cumva [sunt] eu?”. Și altul: „Nu 
cumva [sunt] eu (oi` de. h;rxanto lupei/sqai kai. le,gein 
auvtw/| ei-j kaqV ei-j\ mh,ti evgw,È kai. a;lloj\ mh,ti evgw,È)?”303] |  

20. Iar [Iisus] le-a zis lor: „[Este] unul [dintre] cei 
doisprezece [ei-j tw/n dw,deka], care afundă cu Mine 

[mâna] întru vas304 [ò evmbapto,menoj metV VEmou/ eivj to. 
tru,blion].   

21. Căci, într-adevăr, Fiul omului merge precum 
S-a scris despre El [o[ti ò me.n Ui`o.j tou/ avnqrw,pou ùpa,gei 
kaqw.j ge,graptai peri. Auvtou/]. Dar vai de omul acela 
prin care Fiul omului se vinde [ouvai. de. tw/| avnqrw,pw| 
evkei,nw| diV ou- ò Ui`o.j tou/ avnqrw,pou paradi,dotai]! [Mai] 

bine [i-ar fi fost] lui, dacă nu s-ar fi născut omul acela 
[kalo.n auvtw/| eiv ouvk evgennh,qh ò a;nqrwpoj evkei/noj]”.  

22. Și mâncând ei, [Iisus] a luat pâine [kai. 
evsqio,ntwn auvtw/n labw.n a;rton], binecuvântând 
[euvlogh,saj], a frânt și a dat lor și a zis [e;klasen kai. 

                                                 
300 Codex Vaticanus, ed. BOR 1988 și 2001.  
301 În Codex Alexandrinus.  
302 În Codex purpureus rossanensis.  
303 În GOC, Codex Bezae Cantabrigiensis, Biblia de la 1688.  
304 În vasul în care era mâncarea.  
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e;dwken auvtoi/j kai. ei=pen]: „Luați, acesta este trupul Meu  
[la,bete( tou/to, evstin to. sw/ma, Mou]!”305.  

|[„Luați, mâncați! Acesta este trupul Meu (la,bete 
fa,gete\ tou/to, evsti to. sw/ma, Mou)”306]|  

|[Și mâncând ei, Iisus a luat pâine și, 
binecuvântând, a frânt și a dat lor și a zis: „Luați, 
mâncați, acesta este trupul Meu (kai esqiontwn autwn 
labwn o Ihsouj ton arton kai eulogusaj eklasen kai 
edwken autoij kai eipen\ labete fagete touto estin to 
soma Mou\)!”307]|  

23. Și [Iisus], luând potirul [kai. labw.n poth,rion], 

mulțumind [euvcaristh,saj], a dat lor, și au băut dintru 
acesta toți [e;dwken auvtoi/j( kai. e;pion evx auvtou/ pa,ntej].  

24. Și [El] le-a zis lor: „Acesta este sângele Meu 
[tou/to, evstin to. ai-ma, Mou], al făgăduinței [th/j 
diaqh,khj308], [care] se varsă pentru mulți [to. evkcunno,me- 
non ùpe.r pollw/n]309.   

|[Și [El] le-a zis lor:  „Acesta este sângele Meu, al 
făgăduinței, [care] pentru mulți se varsă (και ειπεν 
αυτοις\ τουτ εστιν το αιμα Mου το της διαθηκης το 

ϋπερ πολλων εχχυννομενον)”310]|   
|[Și [El] le-a zis lor: „Acesta este sângele Meu, al 

făgăduinței celei noi, [care] pentru mulți se varsă (kai. 
ei=pen auvtoi/j\ tou/to, evsti to. ai-ma, Mou to. th/j kainh/j 
diaqh,khj to. peri. pollw/n evkcuno,menon)311]| 

                                                 
305 Și în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Bezae 

Cantabrigiensis, Codex Alexandrinus.   
306 În GOC, MGK.   
307 În Codex purpureus rossanensis. 
308 Începând cu cartea Facerea, Biblia de la 1688 a folosit (în mod 

constant) pentru substantivul diaqh,kh corelativul făgăduință, pe care și 

eu l-am folosit în traducerea mea la cartea Facerea, aflată în lucru. Însă 
aici, în mod surprinzător, Biblia de la 1688 traduce pe diaqh,kh prin lege, 

ajungând la forma: „cel al legii ceii noao [cel al legii celei noi]”. Această 
formă a fost preluată și în ed. BOR 1988 și 2001.  

309 Și în Codex Vaticanus și Codex Sinaiticus.  
310 În Codex Bezae Cantabrigiensis.  
311 În GOC, Codex purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus.   
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25. Amin zic vouă că nu am să mai beau din 
rodul viței [avmh.n le,gw ùmi/n o[ti ouvke,ti ouv mh. pi,w evk tou/ 
genh,matoj th/j avmpe,lou] până [în] ziua aceea [e[wj th/j 
h̀me,raj evkei,nhj], când am să îl beau pe el nou în 

Împărăția lui Dumnezeu  [o[tan auvto. pi,nw kaino.n evn th/| 
Basilei,a| tou/ Qeou/]”.    

26. Și, lăudând [ùmnh,santej]312, au ieșit întru 
Muntele Măslinilor.   

27. Și Iisus le zise lor că: „Toți vă veți scandaliza/ 
sminti [pa,ntej skandalisqh,sesqe]! Căci s-a scris: <Voi 
bate păstorul, și oile se vor risipi [pata,xw to.n poime,na( 
kai. ta. pro,bata diaskorpisqh,sontai]313>.  

|[Și Iisus le zise lor că: „Toți vă veți scandaliza/ 
sminti în[tru] Mine în noaptea aceasta [(kai. le,gei 
auvtoi/j ò VIhsou/j o[ti pa,ntej skandalisqh,sesqe evn VEmoi. 
evn th/| nukti. tau,th|]! Căci s-a scris: <Voi bate păstorul, și 
se vor risipi oile [o[ti ge,graptai( pata,xw to.n poime,na kai. 
diaskorpisqh,sontai ta. pro,bata)>314]|     

28. Dar, după învierea Mea [avlla. meta. to. 
evgerqh/nai, Me], voi-merge-mai-înainte de voi întru 
Galilea315 [proa,xw ùma/j eivj th.n Galilai,an].  

29. Iar Petros I-a zis Lui: „Și dacă toți se vor 
sminti, totuși nu [voi face și] eu [aceasta] [eiv kai. 
pa,ntej skandalisqh,sontai( avllV ouvk evgw,]”.    

|[„Și dacă toți se vor sminti, totuși nu [și] eu, nu 
[și eu] mă voi sminti (και εαν παντες σκανδαλισθωσιν 
αλλ ουκ εγω ου σκανδαλισθησομαι)”316] |   

30. Și Iisus îi zise lui: „Amin zic ție [avmh.n le,gw 
soi] că tu, astăzi, [în] noaptea aceasta [o[ti su. sh,meron 
                                                 

312 Cântând imne lui Dumnezeu.  
313 Text care se află la Zah. 13, 7, LXX, sub forma: „pata,xate tou.j 

poime,naj kai. evkspa,sate ta. pro,bata [Bateți păstorii și împrăștiați oile!]”.  

Și pe care Domnul l-a reinterpretat și l-a făcut un loc hristologic.  
314 În GOC, Codex Alexandrinus, Codex purpureus rossanensis, 

Codex purpureus petropolitanus, Biblia de la 1688, MGK.   
315 Pentru că N sg. este Galilai,a.  
316 În Codex Bezae Cantabrigiensis.  
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tau,th| th/| nukti.], [mai] înainte de a cânta cocoșul de-
două-ori [pri.n h' di.j avle,ktora fwnh/sai], de-trei-ori te 
vei lepăda de Mine [tri,j Me avparnh,sh|]”.  

31. Dar el317 zicea [și] mai mult: „Dacă va să 
trebuiască [ca] eu să-mor-cu Tine [eva.n de,h| me 
sunapoqanei/n Soi], nicidecum nu mă voi lepăda de 
Tine [ouv mh, Se avparnh,somai]”. Iar, asemenea, ziceau 
toți [w`sau,twj de. kai. pa,ntej e;legon] [Apostolii].   

32. Și veniră într-un loc al cărui nume [este] 
Ghetsimani [kai. e;rcontai eivj cwri,on ou- to. o;noma 
Geqshmani.]. Și [El] le zise Ucenicilor Lui: „Ședeți aici 
până am să mă rog [kaqi,sate w-de e[wj proseu,xwmai]”.  

33. Și [Iisus] luă pe Petros și pe Iacovos și pe 
Ioannis cu El și a început a Se îndurera și a Se tulbura 
[kai. h;rxato evkqambei/sqai kai. avdhmonei/n].  

34. Și le zise lor: „Întristat este sufletul Meu până 
la moarte [peri,lupo,j evstin h̀ yuch, Mou e[wj qana,tou]! 
Rămâneți aici și privegheați [mei,nate w-de kai. grhgo- 
rei/te]!”.  

35. Și [Iisus] mergând puțin [mai] înainte [kai. 
proelqw.n mikro.n], a căzut la pământ [e;pipten evpi. th/j 
gh/j] și Se ruga ca [kai. proshu,ceto i[na], dacă este 
posibil [eiv dunato,n evstin], să treacă de la El ceasul 
[pare,lqh| avpV Auvtou/ h̀ w[ra][acesta].  

36. Și zicea: „Avva, Părinte [Abba ò Path,r], toate  

[sunt] posibile Ție [pa,nta dunata, Soi]! Îndepărtează 
potirul acesta de la Mine [pare,negke to. poth,rion tou/to 
avpV VEmou/]! Dar nu ce vreau Eu [să se petreacă], ci ce 

[vrei] Tu [avllV ouv ti, VEgw. qe,lw avlla. ti, Su,]”.  
37. Și [Iisus] a venit și i-a găsit pe ei dormind [kai. 

e;rcetai kai. eùri,skei auvtou.j kaqeu,dontaj]. Și [Iisus] îi 
zise lui Petros: „Simone, dormi [Si,mwn( kaqeu,deij]? Nu 
ai-avut-tărie să priveghezi [nici măcar] o oră [ouvk 
i;scusaj mi,an w[ran grhgorh/sai]?  
                                                 

317 Sfântul Apostol Petros.  
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38. Privegheați și vă rugați [grhgorei/te kai. 
proseu,cesqe], ca să nu intrați întru ispită [i[na mh. e;lqhte 
eivj peirasmo,n]! [Căci], într-adevăr, duhul [este] doritor, 
dar trupul [este] slab [to. me.n pneu/ma pro,qumon h̀ de. 
sa.rx avsqenh,j]”.   

39. Și iarăși mergând, S-a rugat [kai. pa,lin 
avpelqw.n proshu,xato], același cuvânt zicând [to.n auvto.n 
lo,gon eivpw,n].  

40. Și iarăși venind, i-a găsit pe ei dormind. Căci 
ochii lor erau îngreunați [h=san ga.r auvtw/n oi` ovfqalmoi. 
katabaruno,menoi] și nu știau ce să-I răspundă Lui [kai. 
ouvk h;|deisan ti, avpokriqw/sin Auvtw/|].  

41. Și [El] veni [și] a-treia-oară și le zise lor [kai. 
e;rcetai to. tri,ton kai. le,gei auvtoi/j]: „Dormiți de acum 
și vă odihniți [kaqeu,dete to. loipo.n kai. avnapau,esqe]! 
Este de ajuns [avpe,cei]! A venit ceasul [h=lqen h̀ w[ra]. 
Iată, Fiul omului este-dat întru mâinile păcătoșilor 
[ivdou. paradi,dotai ò Ui`o.j tou/ avnqrw,pou eivj ta.j cei/raj 
tw/n àmartwlw/n]! 

42. Sculați-vă să mergem [evgei,resqe a;gwmen]! Iată, 
cel-care-Mă-vinde pe Mine s-a apropiat [ivdou. o` 
paradidou,j me h;ggiken]!”.  

43. Și, îndată, încă vorbind El [kai. euvqu.j e;ti 
Auvtou/ lalou/ntoj], a venit Iudas |[Iscariotis (o` 
VIskariw,thj)318]|, unul [dintre] cei doisprezece 
[paragi,netai VIou,daj ei-j tw/n dw,deka], și, [împreună] cu 
el [kai. metV auvtou/], mulțime cu săbii și ciomege [o;cloj 
meta. macairw/n kai. xu,lwn], [primite] de la arhierei și de 
la învățați și de la bătrâni [para. tw/n avrciere,wn kai. tw/n 
grammate,wn kai. tw/n presbute,rwn]319.  

                                                 
318 În GOC, Codex Alexandrinus, Codex Bezae Cantabrigiensis 

[unde apare cu grafia: σκαριωτης]. Însă ò VIskariw,thj nu apare în Codex 

purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Vatica- 
nus, Codex Sinaiticus.   

319 Pentru că liderii religioși și culturali ai vremii, neavând 
argumente în fața Domnului, fiind plini de invidie și ură, au apelat la 
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44. Iar vânzătorul Lui le dăduse lor semn, zicând 
[dedw,kei de. ò paradidou.j Auvto.n su,sshmon auvtoi/j le,gwn]: 
„Pe Cel [pe care] am să-L sărut, Acela este [{On a'n 
filh,sw Auvto,j evstin]. Prindeți-L pe El și duceți-L sub- 

pază [krath,sate auvto.n kai. avpa,gete avsfalw/j]!”.  
45. Și, venind, îndată s-a apropiat de El [și] Îi zise 

[kai. evlqw.n euvqu.j proselqw.n auvtw/| le,gei]: „Rabbi 
[~Rabbi,]!”320.  

|[Bucură-te, Rabbi/ Învățătorule (cai/re 
~Rabbi,)!321] |  

|[Rabbi, Rabbi (~Rabbei., ~Rabbei,)322]| 
Și L-a sărutat pe El [kai. katefi,lhsen Auvto,n]! 
46. Iar ei au pus mâinile pe El și L-au prins pe El  

[oi` de. evpe,balon ta.j cei/raj Auvtw/| kai. evkra,thsan Auvto,n].  
47. Dar [cineva [tij]323], unul [dintre] cei care 

stăteau [ei-j tw/n paresthko,twn], a scos sabia [și] a lovit 
pe robul arhiereului [spasa,menoj th.n ma,cairan e;paisen 
to.n dou/lon tou/ avrciere,wj] și i-a tăiat lui urechea [kai. 
avfei/len auvtou/ to. wvta,rion].   

48. Și Iisus, răspunzând, le-a zis lor: „Ați ieșit ca 
la un tâlhar [w`j evpi. lh|sth.n evxh,lqate], cu săbii și [cu] 

ciomege [meta. macairw/n kai. xu,lwn], [pentru] a Mă 
prinde pe Mine [sullabei/n Me]324?  

                                                                                                                               
lucrurile improprii lor: la arme. Și ori de câte ori, în istorie, apelăm la 

arme pentru ca să ne arătăm „superioritatea” religioasă și morală, nu 
facem altceva decât să arătăm că suntem improprii vocației religioase.  

320 Și în Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Bezae 

Cantabrigiensis, ed. BOR 1988 și 2001.  
321 În GOC.  
322 În Codex Alexandrinus. Această variantă apare și în Codex 

purpureus rossanensis și Codex purpureus petropolitanus dar cu grafia 
următoare: Rabbi Rabbi.  

323 În NA28, BNT și GNT, adjectivul pronominal e pus între 

paranteze drepte. El nu apare în Codex Alexandrinus și în Codex 
Sinaiticus dar apare în Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus 
rossanensis, Codex Vaticanus, Codex Bezae Cantabrigiensis, GOC, MGK, 

TIS, SCR.      
324 De ce Mă credeți periculos pe Mine, Binefăcătorul vostru?  
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49. În toată ziua am fost cu voi în templu [kaqV 
h̀me,ran h;mhn pro.j ùma/j evn tw/| i`erw/|], învățând 
[dida,skwn], și nu M-ați prins pe Mine [kai. ouvk evkrath,- 
sate, Me]! Ci [acestea se petrec pentru] ca să se 
împlinească Scripturile [avllV i[na plhrwqw/sin ai` 
Grafai,]”325. 

50. Și lăsându-L pe El, au fugit toți [kai. avfe,ntej 
Auvto.n e;fugon pa,ntej]326.   

51. Și cineva tânăr Îi urma Lui [kai. neani,skoj tij 
sunhkolou,qei Auvtw/|], înveșmântat [într-o] pânză [peri- 
beblhme,noj sindo,na], pe [trupul] gol [evpi. gumnou/]. Și l-au 
prins pe el [kai. kratou/sin auvto,n]! 

52. Dar el, lăsând pânza, a fugit gol [ò de. 
katalipw.n th.n sindo,na gumno.j e;fugen].  

53. Și L-au dus pe Iisus la arhiereu [kai. avph,gagon 
to.n VIhsou/n pro.j to.n avrciere,a]. Și s-au adunat [acolo] 
toți arhiereii și bătrânii și învățații [kai. sune,rcontai 
pa,ntej oi` avrcierei/j kai. oi` presbu,teroi kai. oi` gram- 
matei/j]327.   

|[Și s-au adunat pe față [pentru] El toți arhiereii 
și bătrânii și învățații (kata,fan kai. sune,rcontai Auvtw/| 
pa,ntej oi` avrcierei/j kai. oi` presbu,teroi kai. oi` gramma- 
tei/j)328]| 

|[Și s-au adunat [pentru] El toți arhiereii și 
bătrânii și învățații (kai. sune,rcontai Auvtw/| pa,ntej oi` 
avrcierei/j kai. oi` presbu,teroi kai. oi` grammatei/j)329]|  

54. Iar Petros, de departe [kai. ò Pe,troj avpo. 
makro,qen], I-a urmat Lui [hvkolou,qhsen Auvtw/|], până 
înăuntru, întru curtea arhiereului [e[wj e;sw eivj th.n 

                                                 
325 Să se împlinească locurile profetice care vorbesc despre 

Hristos.  
326 Toți Apostolii Săi.  
327 Și în Codex Bezae Cantabrigiensis și Codex Sinaiticus.  
328 În Codex Alexandrinus.  
329 În GOC, Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus 

rossanensis, Codex Vaticanus.  
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auvlh.n tou/ avrciere,wj]. Și [Petros] era șezând cu 
slujitorii [kai. h=n sugkaqh,menoj meta. tw/n ùphretw/n] și 
încălzindu-se la foc [kai. qermaino,menoj pro.j to. fw/j].   

55. Iar arhiereii și tot sinedrionul330 [oi` de. 
avrcierei/j kai. o[lon to. sune,drion] căutau mărturie 
despre Iisus  [evzh,toun kata. tou/ VIhsou/ marturi,an], întru 

a-L omorî pe El [eivj to. qanatw/sai Auvto,n], și nu găseau 
[kai. ouvc hu[riskon]!  

56. Căci mulți mărturiseau-mincinos despre El 
[polloi. ga.r evyeudomartu,roun katV Auvtou/] și mărturiile 

[lor] nu erau asemenea331 [kai. i;sai ai` marturi,ai ouvk 
h=san].  

57. Și s-au ridicat unii [kai, tinej avnasta,ntej], 
mărturisind-mincinos despre El [și] zicând [evyeudo- 
martu,roun katV Auvtou/ le,gontej]  

58. că: „Noi L-am auzit pe El zicând că [h̀mei/j 
hvkou,samen Auvtou/ le,gontoj o[ti]: <Eu voi dărâma 
templul acesta făcut-de-mână [VEgw. katalu,sw to.n 
nao.n tou/ton to.n ceiropoi,hton] și în trei zile voi clădi 

altul nefăcut-de-mână [kai. dia. triw/n h̀merw/n a;llon 
avceiropoi,hton oivkodomh,sw]>”.    

59. Și nici așa mărturia lor [nu] era asemenea 
[kai. ouvde. ou[twj i;sh h=n h̀ marturi,a auvtw/n].  

60. Și ridicându-se arhiereul întru mijloc[ul lor] 
[kai. avnasta.j ò avrciereu.j eivj me,son], L-a întrebat pe 
Iisus, zicând: „Nu răspunzi nimic [la] ce aceștia 
mărturisesc-împotriva Ta [ouvk avpokri,nh| ouvde.n ti, ou-toi, 
Sou katamarturou/sin]?”.  

61. Iar El tăcea și nu răspundea nimic [~O de. 
evsiw,pa kai. ouvk avpekri,nato ouvde,n]. [Și] iarăși L-a 

întrebat arhiereul pe El și Îi zise Lui: „Tu ești Hristos, 

                                                 
330 Tribunalul suprem al evreilor, format din 71 de membri și care 

era condus de către arhiereul în funcție.  

A se vedea: http://ro.orthodoxwiki.org/Sanhedrin.  
331 Erau contradictorii.  
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Fiul Celui-binecuvântat [Su. ei= ò Cristo.j ò Ui`o.j tou/ 
euvloghtou/]?”.  

62. Iar Iisus a zis: „Eu sunt [VEgw, eivmi]! Și veți 
vedea pe Fiul omului [kai. o;yesqe to.n Ui`o.n tou/ 
avnqrw,pou] șezând de-a dreapta Puterii332 [evk dexiw/n 
kaqh,menon th/j Duna,mewj] și venind cu norii333 cerului 

[kai. evrco,menon meta. tw/n nefelw/n tou/ ouvranou/]”334.  
|[și venind pe norii cerului (kai. evrco,menon evpi. tw/n 

nefelw/n tou/ ouvranou/)335]| 
63. Iar arhiereul, rupându-și hitoanele lui [dia- 

rrh,xaj tou.j citw/naj auvtou/], zise: „Ce [mai] avem 
nevoie de alți martori [ti, e;ti crei,an e;comen martu,- 
rwn]?!  

64. Ați auzit blasfemia [hvkou,sate th/j blasfhmi,aj]! 
Ce vi se pare vouă [ti, ùmi/n fai,netai]?”. Iar toți L-au 

judecat pe El a fi vinovat de moarte [oi` de. pa,ntej 
kate,krinan Auvto.n e;nocon ei=nai qana,tou].  

65. Și unii au început a-L scuipa pe El [kai. 
h;rxanto, tinej evmptu,ein Auvtw/|] și a-I acoperi fața Lui [kai. 
perikalu,ptein Auvtou/ to. pro,swpon] și a-L-bate-cu-
pumnul pe El [kai. kolafi,zein Auvto.n] și a-I zice Lui [kai. 
le,gein Auvtw/|]: „Profețește [profh,teuson]!”.  
                                                 

332 Corelativ pentru Dumnezeu.  
333 Cu norii slavei Sale.  
334 Variantă existentă și în Codex Alexandrinus, Codex purpureus 

petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Vaticanus, Codex 
Sinaiticus, Codex Bezae Cantabrigiensis, MGK, VUL [et videbitis Filium 
hominis a dextris sedentem Virtutis et venientem cum nubibus caeli], 
Biblia de la 1688, RPN [şi veți vedea pre Fiul Omului şezând de-a dreapta 
Puterii şi venind cu Norii Cerului], ed. BOR 1914 și 1939, MOF, WSL, 
WAS, SCR, BYZ, DRB.   

335 În GOC, Codex Vercellesnsis, ed. BOR 2001.  
Însă, în mod inexplicabil, în ed. BOR 1988 găsim sinagma „Celui 

Atotputernic” în loc de Puterii. După cum, în GNV, avem: „la mâna 

dreaptă a puterii lui Dumnezeu, și venind în norii cerului [at the right 
hande of the power of God, and come in the clouds of heauen]”.  

Pe când, în alte ediții, avem pe în în loc de cu sau pe. Exemplu: 

KJV [coming in the clouds of heaven], WYC [and comynge in the 
cloudis of heuene], GNV.   
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Și slujitorii L-au luat pe El la palme [kai. oi` 
ùphre,tai r̀api,smasin Auvto.n e;labon].   

66. Și Petros fiind jos, în curte [kai. o;ntoj tou/ 
Pe,trou ka,tw evn th/| auvlh/|], a venit una [dintre] 
slujitoarele arhiereului [e;rcetai mi,a tw/n paidiskw/n tou/ 
avrciere,wj], 

67. și văzându-l pe Petros încălzindu-se [kai. 
ivdou/sa to.n Pe,tron qermaino,menon], privind la el, îi zise 
[evmble,yasa auvtw/| le,gei]: „Și tu erai cu Iisus Nazarinosul 
[kai. su. meta. tou/ Nazarhnou/ h=sqa tou/ VIhsou/]!”.  

68. Iar el s-a lepădat, zicând [ò de. hvrnh,sato 
le,gwn]: „Nu știu, nu cunosc ce zici tu [ou;te oi=da ou;te 
evpi,stamai su. ti, le,geij]!”. Și a ieșit afară, întru poartă 
[kai. evxh/lqen e;xw eivj to. proau,lion]. [Și [atunci] a cântat 
cocoșul (kai. avle,ktwr evfw,nhsen)!336].   

69. Și slujitoarea, văzându-l pe el, a început 
iarăși a zice celor de față că: „Acesta este dintre ei                 
[ou-toj evx auvtw/n evstin]!”337. 

70. Iar el iarăși se lepădă [ò de. pa,lin hvrnei/to]. Și, 
după puțin [timp], iarăși, cei de față, îi ziseră lui 
Petros: „Cu adevărat ești dintre ei, căci și [tu] ești 
galileos/ galilean [avlhqw/j evx auvtw/n ei=( kai. ga.r 
Galilai/oj ei=]!”.  

|[Cu adevărat ești dintre ei, căci și [tu] ești 
galileos/ galilean și limba ta se aseamănă (avlhqw/j evx 
auvtw/n ei=\ kai. ga.r Galilai/oj ei= kai. h̀ lalia, sou 
òmoia,zei)338]|   

|[Cu adevărat ești dintre ei, căci și [tu] ești 
galileos/ galilean și limba ta [este] clară (alhqwj ex 
                                                 

336 Fragmentul kai. avle,ktwr evfw,nhsen a fost pus între paranteze 
drepte în NA28, BNT și GNT. Dar el există în Codex Alexandrinus, Codex 
purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis, Codex Bezae 

Cantabrigiensis, BYZ, TIS, SCR, GOC, MGK, ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 
2001, însă nu există în Codex Vaticanus și Codex Sinaiticus.   

337 Unul dintre Apostolii Domnului.  
338 În GOC. Existentă și în Codex Alexandrinus, BYZ, Biblia de la 

1688, ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 2001.    
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autwn ei kai gar galilaioj ei kai h lalia sou 
dhloi)339]|  

71. Iar el a început a se blestema [ò de. h;rxato 
avnaqemati,zein340] și a se jura că [kai. ovmnu,nai o[ti]: „Nu 
cunosc pe Omul acesta [despre] care ziceți [ouvk oi=da 
to.n Ἄnqrwpon tou/ton o]n le,gete]!”.  

72. Și îndată a cântat cocoșul pentru a-doua- 
oară [kai. euvqu.j evk deute,rou avle,ktwr evfw,nhsen]. Și 
Petros și-a amintit cuvântul pe care i l-a zis lui Iisus că 
[kai. avnemnh,sqh ò Pe,troj to. r̀h/ma w`j ei=pen auvtw/| o` 
VIhsou/j o[ti]: „[Mai] înainte de a cânta cocoșul de-
două-ori, de-trei-ori te vei lepăda de Mine!”. Și a 
început a plânge [kai. evpibalw.n e;klaien].  

 
  

                                                 
339 În Codex purpureus petropolitanus și Codex purpureus 

rossanensis.  
340 Și de aici, de la avnaqemati,zw avem pe a anatematiza [a 

blestema].  
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Capitolul 15  
 

 
 
1. Și îndată, dimineața [kai. euvqu.j prwi>], făcând 

sfat [sumbou,lion poih,santej] arhiereii, cu bătrânii și 

[cu] învățații și [cu] tot sinedrionul, legându-L pe 
Iisus [dh,santej to.n VIhsou/n], L-au luat și L-au predat lui 
Pilatos341 [avph,negkan kai. pare,dwkan Pila,tw|].   

2. Și Pilatos L-a întrebat pe El: „Tu ești împăratul 
iudeilor [Su. ei= ò basileu.j tw/n VIoudai,wn]?”. Iar El, 
răspunzându-i lui, zise: „Tu zici [su. le,geij]”.  

3. Și arhiereii Îl învinuia pe El de multe [lucruri]  
[kai. kathgo,roun Auvtou/ oi` avrcierei/j polla,]. 

4. Iar Pilatos, iarăși, Îl întrebă pe El, zicând: „Nu 

răspunzi nimic [ouvk avpokri,nh| ouvde,n]? Vezi de câte Te 
învinuiesc pe Tine [i;de po,sa Sou kathgorou/sin]!  

5. Dar Iisus n-a mai răspuns nimic [ò de. VIhsou/j 
ouvke,ti ouvde.n avpekri,qh], astfel încât Pilatos se minuna 
[w[ste qauma,zein to.n Pila/ton].   

6. Iar la praznic [kata. de. e`orth.n], [Pilatos] le 

elibera lor un întemnițat [avpe,luen auvtoi/j e[na de,smion], 
pe care [ei] îl cereau [o]n parh|tou/nto].    

7. Și era [atunci] cel-care-se-numea Barabbas [h=n 
de. ò lego,menoj Barabba/j], legat [dimpreună] cu niște 
răzvrătiți [meta. tw/n stasiastw/n dedeme,noj oi[tinej], 
[care] făcuseră omor în [timpul] răscoalei [evn th/| 
sta,sei fo,non pepoih,keisan].  

8. Și, suind, mulțimea a început a cere precum 
[Pilatos le] făcea lor [kai. avnaba.j ò o;cloj h;rxato 
aivtei/sqai kaqw.j evpoi,ei auvtoi/j].   

9 Iar Pilatos le-a răspuns lor, zicând: „Vreți să vă 
eliberez vouă pe împăratul iudeilor [qe,lete avpolu,sw 
ùmi/n to.n basile,a tw/n VIoudai,wn]?”.  
                                                 

341 Pentru că N. sg. este Pila/toj.  
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10. Căci [Pilatos] știa că arhiereii Îl predaseră pe 
El din invidie [evgi,nwsken ga.r o[ti dia. fqo,non parade- 
dw,keisan Auvto.n oi` avrcierei/j].   

11. Dar arhiereii au ațâțat mulțimea [oi` de. 
avrcierei/j avne,seisan to.n o;clon] ca, mai degrabă [i[na 
ma/llon], să-l elibereze lor pe Barabbas [to.n Barabba/n 
avpolu,sh| auvtoi/j].    

12. Iar Pilatos, răspunzând iarăși, le zise lor [ò de. 
Pila/toj pa,lin avpokriqei.j e;legen auvtoi/j]: „Atunci ce [ti, 
ou=n] [vreți [qe,lete]] să fac [poih,sw] [cu Cel despre] 

[care ziceți [o]n le,gete]] [că este] împăratul iudeilor 
[to.n basile,a tw/n VIoudai,wn]?342”.  

|[„Atunci ce vreți să fac [cu] împăratul iudeilor 
(ti, ou=n qe,letai poih,sw to.n basile,a tw/n VIoudai,wn)?”343]|   

|[Atunci ce să fac [cu Cel despre] care ziceți [că 
este] împăratul iudeilor (τι ου  ποιηϲω ον λεγετε τον 
βαϲιλεα των ϊουδαιων)344]|  

13. Iar ei345, iarăși, au strigat [oi` de. pa,lin e;kraxan]: 
„Răstignește-L pe El [stau,rwson Auvto,n]!”.   

14. Iar Pilatos le-a zis lor: „Dar ce rău a făcut [ti, 
ga.r evpoi,hsen kako,n]?”. Iar ei strigau [și] mai mult 
[perissw/j e;kraxan]: „Răstignește-L pe El!”.   

15. Iar Pilatos, vrând a face pe placul mulțimii 
[boulo,menoj poih/sai to. i`kano.n tw/| o;clw|], le-a eliberat 
lor pe Barabbas [avpe,lusen auvtoi/j to.n Barabba/n]. Și L-a 
dat pe Iisus, biciuindu-L, ca să fie răstignit [kai. 
pare,dwken to.n VIhsou/n fragellw,saj i[na staurwqh/|]346.  

                                                 
342 În acest verset, cuvintele qe,lete și o]n le,gete au fost puse între 

paranteze drepte în NA28, BNT și GNT. Însă ele apar în GOC, SCR, BYZ, 

TIS, Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus rossanensis,  
Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001.   

343 În Codex Alexandrinus. Existent și în Codex Vaticanus și Codex 

Bezae Cantabrigiensis.   
344 În Codex Sinaiticus.  
345 Cei din mulțime.  
346 L-a condamnat la răstignire după ce a poruncit ca El să fie 

biciuit.  
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16. Iar soldații L-au dus pe El înăuntrul curții [oi` 
de. stratiw/tai avph,gagon Auvto.n e;sw th/j auvlh/j], care este 
[în] pretorion347 [o[ evstin praitw,rion], și au adunat- 
împreună toată cohorta348 [kai. sunkalou/sin o[lhn th.n 
spei/ran]!  

17. Și Îl îmbrăcară pe El [în] porfiră/ purpură [kai. 
evndidu,skousin Auvto.n porfu,ran] și Îi puseră Lui, 
împletind [kai. peritiqe,asin Auvtw/| ple,xantej], cunună 
de spin [avka,nqinon ste,fanon]!   

18. Și au început a-L saluta pe El [kai. h;rxanto 
avspa,zesqai Auvto,n], [zicându-I]: „Bucură-Te, împăratul 
iudeilor [cai/re( basileu/ tw/n VIoudai,wn]!”349.  

|[Și au început a-L saluta pe El și a zice: „Bucură-
te, împăratul iudeilor (kai hrxanto aspazesqai Auton 
kai legein\ caire o basileuj twn ioudaiwn)!”350]|  

|[Și au început să-L heretisească/ să-L fericească 
pe El, zicând: „Bucură-Te, împăratul iudeilor (kai. 
h;rcisan na. cairetw/sin Auvto,n( le,gontej\ Cai/re( basileu/ 
tw/n VIoudai,wn\)!”351.]|   

19. Și [ei Îi] băteau capul Lui [cu] trestie [kai. 
e;tupton Auvtou/ th.n kefalh.n kala,mw|] și Îl scuipau pe El 
[kai. evne,ptuon Auvtw/|] și plecându-și genunchii se 
închinau Lui [kai. tiqe,ntej ta. go,nata proseku,noun 
Auvtw/|]352.  

20. Și dacă și-au bătut joc de El [kai. o[te evne,paixan 
Auvtw/|], L-au dezbrăcat pe El de porfiră [evxe,dusan Auvto.n 
                                                 

347 Praetorium-ul era sala de judecată a pretorului, cf. DEX 2009. 
În cazul nostru: a lui Pilatos. Acum, pe locul praetoriumului lui Pilat, se 
află mănăstirea romano-catolică Ecce Homo [Iată omul]!, cf. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo_%28church%29.  

348 O unitate romană de infanterie formată din circa 600 de 
soldați, cf. DEX 2009 și Gingrich Greek Lexicon.  

349 La fel este și în Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex 

Bezae Cantabrigiensis.  
350 În Codex purpureus petropolitanus, Codex purpureus 

rossanensis, Codex Sinaiticus.  
351 În MGK.  
352 Se închinau Lui în batjocură.  
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th.n porfu,ran] și L-au îmbrăcat pe El [în] veșmintele 
Lui [kai. evne,dusan Auvto.n ta. i`ma,tia Auvtou/]. Și L-au dus 
pe El ca să-L răstignească pe El [kai. evxa,gousin Auvto.n 
i[na staurw,swsin Auvto,n].  

21. Și îl siliră [pe] un trecător [kai. avggareu,ousin 
para,gonta, tina], [pe] Simon Chirineos353 [Si,mwna 
Kurhnai/on] – venind de la câmp [evrco,menon avpV avgrou/], 
pe tatăl lui Alexandros354 și Rufos355 [to.n pate,ra 
VAlexa,ndrou kai. ~Rou,fou] –, ca să ia crucea Lui  [i[na a;rh| 
to.n stauro.n Auvtou/].  

22. Și L-au dus pe El la locul Golgota356 [kai. 
fe,rousin Auvto.n evpi. to.n Golgoqa/n to,pon], care se tra- 

duce [prin] Locul Căpățânii [o[ evstin meqermhneuo,menon 
Krani,ou To,poj].   

23. Și i-au dat Lui vin amestecat-cu-smirnă [kai. 
evdi,doun Auvtw/| evsmurnisme,non oi=non]! Dar El n-a luat 
[{Oj de. ouvk e;laben] [băutura].  

24. Și L-au răstignit pe El [kai. staurou/sin Auvto.n]. 
Și împărțiră veșmintele Lui [kai. diameri,zontai ta. 
i`ma,tia Auvtou/], aruncând sorțul pentru ele [ba,llontej 
klh/ron evpV auvta.], [ca să vadă] care ce să ia [ti,j ti, a;rh|].  

25. Și era ceasul al treilea [h=n de. w[ra tri,th] [din 
zi]. Și L-au răstignit pe El [kai. evstau,rwsan Auvto,n].  

26. Și inscripția învinuirii Lui era scrisă [kai. h=n h̀ 
evpigrafh. th/j aivti,aj Auvtou/ evpigegramme,nh]: „Împăratul 
iudeilor [ò Basileu.j tw/n VIoudai,wn]”.  

27. Și cu El răstigniră doi tâlhari [kai. su.n Auvtw/| 
staurou/sin du,o lh|sta,j]: unul [în] cele din dreapta și 
altul [în] cele din stânga Lui [e[na evk dexiw/n kai. e[na evx 
euvwnu,mwn Auvtou/].  

28. [*357] 
                                                 

353 N. sg.: Kurhnai/oj.   
354 N. sg.: VAle,xandroj.  
355 N. sg.: ~Rou/foj.    
356 N. sg.: Golgoqa/.  
357 În NA28, BNT și GNT lipsește cu totul versetul 28.  
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|[Și s-a împlinit Scriptura [care] zice: „Și cu cei 
fărădelege a fost socotit (Kai. evplhrw,qh h` Grafh. h` 
le,gousa( Kai. meta. avno,mwn evlogi,sqh)358”359]| 

29. Și cei care treceau Îl blasfemiau pe El [kai. oi` 
paraporeuo,menoi evblasfh,moun Auvto.n], clătinându-și ca- 
petele lor și zicând [kinou/ntej ta.j kefala.j auvtw/n kai. 
le,gontej]: „Aha [ouva.]360, cel-care-dărâmă templul și îl 
zidește în trei zile [ò katalu,wn to.n nao.n kai. oivkodomw/n 
evn trisi.n h̀me,raij]!  

30. Mântuiește-Te pe Tine Însuți coborându-Te 
de pe cruce [sw/son Seauto.n kataba.j avpo. tou/ 
staurou/]!”.  

31. Asemenea și arhiereii [òmoi,wj kai. oi` avrcie- 
rei/j], bătându-și joc [de El] unii către alții [evmpai,zontej 
pro.j avllh,louj], [dimpreună] cu învățații, ziceau [meta. 
tw/n grammate,wn e;legon]: „[Pe] alții i-a mântuit, [dar] 
pe Sine nu poate a Se mântui [a;llouj e;swsen,~Eauto.n 
ouv du,natai sw/sai]!  

32. Hristos, împăratul lui Israil [ò Hristo.j ò 
basileu.j VIsrah.l], coboară acum de pe cruce [kataba,tw 
nu/n avpo. tou/ staurou/], ca să vedem și să credem [i[na 
i;dwmen kai. pisteu,swmen]!”. Și cei răstigniți [împreună] 
cu El Îl mustrau pe El [kai. oi` sunestaurwme,noi su.n 
Auvtw/| wvnei,dizon Auvto,n].  

33. Și fiind ceasul al șaselea [kai. genome,nhj w[raj 
e[kthj], s-a făcut întuneric peste tot pământul [sko,toj 
evge,neto evfV o[lhn th.n gh/n] până la ceasul al nouălea 
[e[wj w[raj evna,thj].    
                                                 

358 Un fragment din Is. 53, 12, LXX: „și în[tre] cei fărădelege a fost 
socotit [kai. evn toi/j avno,moij evlogi,sqh]”. 

359 În BYZ, GOC, MGK, Codex purpureus rossanensis, VUL [et 
adimpleta est Scriptura quae dicit et cum iniquis reputatus est], Biblia 

de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001. Versetul însă lipsește cu totul în Codex 
Sinaiticus, Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex Alexandrinus, Codex 
Vaticanus.      

360 Interjecție care exprimă uimirea batjocoritoare, cf. Gingrich 
Greek Lexicon.  
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34. Și, la ceasul al nouălea [kai. th/| evna,th| w[ra|], 
Iisus a strigat [cu] glas mare [evbo,hsen ò VIhsou/j fwnh/| 
mega,lh|]: „Eloi, Eloi, lema sabahtani [Elwi Elwi lema 
sabacqani]361?”. Care înseamnă, traducându-se [o[ evstin 
meqermhneuo,menon]: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, întru ce M-ai părăsit pe Mine [ò Qeo,j Mou o` 
Qeo,j Mou( eivj ti, evgkate,lipe,j Me]?”362.  

|[„Eloi, Eloi, lima sabahtani (VElwi> VElwi<( lima/ 
sabacqani,)?”363]|  

|[Și, la ceasul al nouălea, Iisus a strigat cu glas 
mare, zicând: „Eloi, Eloi, lama sabahtani?”. [Și] care, 
traducându-se, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dum- 
nezeul Meu, de ce M-ai părăsit (kai. th.n w[ran th.n 
evnna,thn evbo,hsen ò VIhsou/j meta. fwnh/j mega,lhj( le,gwn\ 
VElwi<( VElwi<( lama/ sabacqani, to. òpoi/on meqermh- 
neuo,menon ei=nai( Qee. Mou( Qee. Mou( dia. ti, Me. 
evgkate,lipej)?”364]|  

|[„Eloi, Eloi, lama sabahtani?”. Care înseamnă, 
traducându-se: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, 
întru ce M-ai părăsit (Elwi Elwi lama sabacqanei o 
esti meqermhneuomenonŒ o Qeoj Mou o Qeoj Mou eij ti 
Me egkatelipej)?”365]|  

|[„Ili, Ili lama zaftni?”. Care înseamnă, 
traducându-se: „Dumnezeul Meu, Dumnezeu Meu, 
întru ce M-ai părăsit pe Mine (Hlei Hlei lama zafqnei 
o estin meqermhneuomenon o Qsž Mou o Qsž Mou eis ti 
wnidisas Me)?”366]| 

                                                 
361 Cuvinte rostite în limba aramaică, care înseamnă: „Dumnezeul 

Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?”.   
362 Și în Codex Sinaiticus.  
363 În GOC, BYZ, Codex Alexandrinus.   
364 În MGK. Același text și în VUL [et hora nona exclamavit Iesus 

voce magna dicens Heloi Heloi lama sabacthani quod est interpretatum 
Deus Meus Deus Meus ut quid dereliquisti Me], ed. BOR 1988 și 2001.   

365 În Codex purpureus petropolitanus și Codex purpureus 

rossanensis.  
366 În Codex Bezae Cantabrigiensis (ed. Londra, 1864, p. 323):  

120



|[„Eloi, Eloi lama zabaftani?”.  
Care înseamnă, traducându-se: „Dumnezeul 

Meu, [Dumnezeul Meu], întru ce M-ai părăsit pe 
Mine (Elwi> Elwi> lama zabafqanei o estin meqermh- 
neuomenon o Qsž Mou eis ti egkatelipej Me)?”367]|  

35. Și unii [dintre] cei care stăteau [acolo], 
auzind, ziceau [kai, tinej tw/n paresthko,twn avkou,santej 
e;legon]: „Vezi, pe Ilias îl strigă [i;de VHli,an fwnei/]!”.  

36. Iar unul alergând [dramw.n de, tij] [și (kai.)368] 
umplând buretele [cu] oțet-de-vin [gemi,saj spo,ggon 
o;xouj], punându-l [în] trestie [periqei.j kala,mw|], I-a dat 
Lui să bea, zicând [evpo,tizen Auvto,n le,gwn]:  

„Lăsați să vedem dacă vine Ilias [pentru] a-L 
coborî pe El [a;fete i;dwmen eiv e;rcetai VHli,aj kaqelei/n 
Auvto,n]!”.    

37. Iar Iisus, scoțând glas mare, Și-a-dat-duhul [o` 
de. VIhsou/j avfei.j fwnh.n mega,lhn evxe,pneusen].  

                                                                                                                               

 
367 În Codex Vaticanus (p. 1302, col. 3, primul paragraf de sus, cf.  

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209/1306?sid=1db4a4f686af012045
87ff66d367b433&zoomlevel=1):    

 
368 Conjuncția e pusă între paranteze drepte în NA28, BNT și 

GNT și ea nu există în Codex Vaticanus. Dar ea există în BYZ, GOC, 
MGK, SCR, TIS, VUL [et], Codex Bezae Cantabrigiensis, Codex 

Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex purpureus petropolitanus și Codex 
purpureus rossanensis.  
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38. Și catapet[e]asma templului s-a rupt întru 
două [kai. to. katape,tasma tou/ naou/ evsci,sqh eivj du,o], de 
sus [și] până jos [avpV a;nwqen e[wj ka,tw].  

39. Iar centurionul [de. ò kenturi,wn], cel care 

stătea în fața Lui [o` paresthkw.j evx evnanti,aj Auvtou/], 
văzând că astfel Și-a-dat-duhul, a zis [ivdw.n  o[ti ou[twj 
evxe,pneusen ei=pen]:  

„Cu adevărat Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu 
[avlhqw/j ou-toj ò Ἄnqrwpoj Ui`o.j Qeou/ h=n]!”.   

40. Dar erau și femei privind de departe [h=san de. 
kai. gunai/kej avpo. makro,qen qewrou/sai]. În[tre] care 
[erau] și Maria Magdalini369 și Maria, mama lui 
Iacovos cel Mic și a lui Iosis370, și Salomi [evn ai-j kai. 
Mari,a h̀ Magdalhnh. kai. Mari,a h̀ VIakw,bou tou/ mikrou/ 
kai. VIwsh/toj mh,thr kai. Salw,mh], 

41. care, [și] când [Iisus] era în Galilea [ai] o[te h=n 
evn th/| Galilai,a|], Îi urmaseră Lui și Îi slujeau Lui 
[hvkolou,qoun Auvtw/| kai. dihko,noun Auvtw/|], [dar] și multe 
altele [kai. a;llai pollai.] care-se-suiseră-împreună-cu 
El întru Ierusalime [ai` sunanaba/sai Auvtw/| eivj ~Ieroso,lu- 
ma].  

42. Și fiind deja seară [kai. h;dh ovyi,aj genome,nhj], 
când era pregătirea, care este înaintea sabatului [evpei. 
h=n paraskeuh. o[ evstin prosa,bbaton], 

43. venind Iosif [evlqw.n VIwsh.f] [cel [ò]371] din 
Arimatea372 [avpo. ~Arimaqai,aj], sfetnic [cu] bun-chip 

                                                 
369 Forma de N. sg.: Magdalhnh,.  
370 Forma de N. sg: VIwsh/j.  
Iar mama vitregă a Sfântului Iacovos cel Mic, Primul Patriarh al 

Ierusalimului (cf.  
http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iacov_cel_Drept),  
și a Sfântului Apostol Iosis  
(cf. http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iust), doi dintre fiii 

Sfântului Iosif Logodnicul, este Maica Domnului.  
371 Articolul este pus între paranteze drepte în NA28, BNT și 

GNT. El există însă în BYZ, GOC, MGK.  
372 Forma de N. sg.: ~Arimaqai,a.  
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[euvsch,mwn bouleuth,j], care și acela era așteptând  
Împărăția lui Dumnezeu [o]j kai. auvto.j h=n prosde- 
co,menoj th.n Basilei,an tou/ Qeou/], îndrăznind 
[tolmh,saj]373, a intrat la Pilatos [eivsh/lqen pro.j to.n 
Pila/ton] și a cerut trupul lui Iisus [kai. hv|th,sato to. 
sw/ma tou/ VIhsou/].  

44. Iar Pilatos s-a minunat că [Iisus] deja a murit 
[ò de. Pila/toj evqau,masen eiv h;dh te,qnhken]. Și chemând 
[pe] centurion, l-a întrebat pe el dacă [Iisus] deja a 
murit [kai. proskalesa,menoj to.n kenturi,wna evphrw,thsen 
auvto.n eiv pa,lai avpe,qanen]!   

45. Și aflând de la centurion [kai. gnou.j avpo. tou/ 
kenturi,wnoj], i-a dăruit lui Iosif trupul [lui Iisus] 
[evdwrh,sato to. ptw/ma tw/| VIwsh,f].  

46. Și [Iosif] cumpărând pânză/ giulgiu [kai. 
avgora,saj sindo,na] [și] coborându-L pe El [de pe cruce] 
[kaqelw.n Auvto.n], L-a înfășurat [pe El în] giulgiu 

[evnei,lhsen th/| sindo,ni]. Și Îl puse pe El în mormânt [kai. 
e;qhken Auvto.n evn mnhmei,w|], care era scobit în piatră [o] 
h=n lelatomhme,non evk pe,traj], și a rostogolit o piatră la 
ușa mormântului [kai. proseku,lisen li,qon evpi. th.n 
qu,ran tou/ mnhmei,ou].  

47. Iar Maria Magdalini și Maria, [mama] lui 

Iosis374 [h̀ de. Mari,a h̀ Magdalhnh. kai. Mari,a h` 
VIwsh/toj], priveau unde L-a pus [evqew,roun pou/ 
te,qeitai]375.  

|[Maria, mama lui Iosis (Mari,a h̀ mh,thr tou/ 
VIwsh/)376]| 

                                                 
373 Îndrăznirea cea bună. Îndrăznirea pentru a face binele.  
374 Din nou e pomenită Maica Domnului, pentru că ea este mama 

vitregă a Sfântului Iosis, fiul Sfântului Iosif Logodnicul.  
375 Unde a pus Sfântul Iosif din Arimatea trupul Domnului.  
376 În MGK, ed. BOR 1988 și 2001.  
ÎPS Bartolomeu Anania, știind că Sfântul Iosis e cunoscut și ca 

Iosif sau Barsaba Iust, cf. http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iust, a 
folosit la Mc. 15, 40 și 47 doar grafia Iosif.  
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Capitolul 16  
 

 
1. Și trecând sabatul [kai. diagenome,nou tou/ 

sabba,tou], Maria Magdalini și Maria, [mama] lui 
Iacovos377, și Salomi [Mari,a h̀ Magdalhnh. kai. Mari,a h` 
[tou/] VIakw,bou kai. Salw,mh], au cumpărat aromate, ca, 
venind, să-L ungă pe El [hvgo,rasan avrw,mata i[na 
evlqou/sai avlei,ywsin Auvto,n].    

|[Maria Magdalini și Maria, mama lui Iacovos, și 
Salomi (Mari,a h̀ Magdalhnh. kai. Mari,a h̀ mh,thr tou/ 
VIakw,bou kai. h̀ Salw,mh)378]| 

|[și mergând au cumpărat aromate ca să-L ungă 
pe El (kai poreuqeisai hgorasan arwmata i[na Auton 
aliywisn)]379| 

2. Și foarte de dimineață [kai. li,an prwi>], [în] 
prima [zi] a sabatelor [th/| mia/| tw/n sabba,twn], [femeile] 

veniră la mormânt [e;rcontai evpi. to. mnhmei/on], [văzând] 
răsărind soarele [avnatei,lantoj tou/ h̀li,ou].  

3. Și ziceau între ele: „Cine ne va rostogoli nouă 
piatra de la ușa mormântului [ti,j avpokuli,sei h̀mi/n to.n 
li,qon evk th/j qu,raj tou/ mnhmei,ou]?!”.  

4. Și, privind, văzură că piatra fusese-rostogolită 
[kai. avnable,yasai qewrou/sin o[ti avpokeku,listai ò li,qoj];  
căci era foarte mare [h=n ga.r me,gaj sfo,dra].  

5. Și, intrând întru mormânt, au văzut un tânăr 
șezând în cele de-a dreapta [kai. eivselqou/sai eivj to. 

                                                 
377 Adică Maica Domnului. Pentru că se referă din nou la Sfântul 

Iacovos, Patriarhul Ierusalimului, fiul Sfântului Iosif Logodnicul, căruia 
îi era mamă vitregă.  

Însă cuvântul mamă nu apare în NA28, BNT, GNT, GOC, SCR, 

Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex 
purpureus rossanensis, Codex Ephraemi Syri rescriptus [NT, ed. Lipsiae 
1843], VUL [Maria Iacobi], TIS, BYZ, WYC.    

378 În MGK, Biblia de la 1688, ed. BOR 1988 și 2001.   
379 Așa arată tot Mc. 16, 1 în Codex Bezae Cantabrigiensis.  
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mnhmei/on ei=don neani,skon kaqh,menon evn toi/j dexioi/j], 
îmbrăcat [în] stolă/ veșmânt alb [peribeblhme,non 
stolh.n leukh,n] și s-au uimit [kai. evxeqambh,qhsan].  

6. Iar el le zise lor: „Nu vă uimiți [mh. evkqambei/sqe]! 
Căutați pe Iisus Nazarinosul, Cel-care-a-fost-răstignit 
[VIhsou/n zhtei/te to.n Nazarhno.n to.n evstaurwme,non]? A 
înviat [hvge,rqh]! Nu este aici [ouvk e;stin w-de]! Vedeți 
locul unde L-au pus pe El [i;de ò to,poj o[pou e;qhkan 
Auvto,n]!  

7. Ci mergeți [și] spuneți Ucenicilor Lui [avlla. 
ùpa,gete ei;pate toi/j Maqhtai/j Auvtou/] și lui Petros [kai. 
tw/| Pe,trw|]380 că: <[El] merge-înaintea voastră întru 
Galilea [o[ti proa,gei ùma/j eivj th.n Galilai,an]! Acolo Îl 
veți vedea pe El, precum v-a spus vouă [evkei/ Auvto.n 
o;yesqe( kaqw.j ei=pen ùmi/n]>”.  

8. Și ieșind, au fugit de la mormânt [kai. 
evxelqou/sai e;fugon avpo. tou/ mnhmei,ou]. Căci ele erau-
cuprinse de tremur și de extaz [ei=cen ga.r auvta.j tro,moj 
kai. e;kstasij]. Și n-au zis nimănui nimic; căci se 

temeau [kai. ouvdeni. ouvde.n ei=pan\ evfobou/nto ga,r]381.    

                                                 
380 Care, pe atunci, era un apostat, ca unul care se lepădase de 

Domnul.  
381 În Codex Vaticanus, Evanghelia după Marcos se termină aici. 

La fel se termină și în Codex Sinaiticus. În Codex Bezae Cantabrigiensis, 
Evanghelia de față se termină în Mc. 16, 15. Codex Alexandrinus are 
întreg cap. 16, cu 20 de versete, și nu conține paragraful final prezentat 
de către NA28. Nici în Codex Vaticanus, nici în Codex Sinaiticus și nici 
în Codex Bezae Cantabrigiensis nu există partea finală prezentată de NA 
28. Adică de la: „Iar toate poruncile-care-au-fost-date…”. Însă în Codex 
Bezae Cantabrigiensis, în latină, se specifică faptul că textul de la Mc. 16, 
9-15 nu aparține Evangheliei după Marcos ci versetele aparțin unui 

copist. 
În Codex purpureus rossanensis, la începutul versetul al 9-lea 

apare semnul: ||. Poate cu sensul că versetele sunt în plus față de 

original. Și codexul se sfârșește în Mc. 16, 14, fără să termine versetul.  
Codex Ephraemi Syri rescriptus ne prezintă tot cap. 16 și nu apare 

nici în el finalul versetului al 8-lea din NA28.  

În Codex Washingtonianus A avem Mc. 16, 9-20 dar nu avem nici 
aici finalul v. 8 din NA28.  
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Iar toate poruncile-care-au-fost-date, le-au ves- 
tit, pe scurt, lui Petros și celor dimprejurul [lui] (pa,nta 
de. ta. parhggelme,na toi/j peri. to.n Pe,tron sunto,mwj 
evxh,ggeilan). Iar după acelea, și Însuși Iisus a trimis 

prin acelea, de la răsărit și până la apus (meta. de. tau/ta 
kai. Auvto.j ò VIhsou/j avpo. avnatolh/j kai. a;cri du,sewj 
evxape,steilen diV auvtw/n), propovăduirea sfântă și nestri- 
căcioasă a mântuirii celei veșnice. Amin (to. i`ero.n kai. 
a;fqarton kh,rugma th/j aivwni,ou swthri,ajÅ avmh,n)382.  

9. Iar [Iisus], înviind dimineața, [în] prima [zi] a 
sabatului [avnasta.j de. prwi> prw,th| sabba,tou]383, S-a 

arătat prima-oară Mariei Magdalini [evfa,nh prw/ton 
                                                                                                                               

Însă versetul al 14-lea din Codex Washingtonianus A e nespus de 
mare în comparație cu dimensiunile versetului din alte codexuri.  

382 Paragraful acesta, în BNT, ediția anterioară, a 27-a, a lui NA28, 

era pus între patru paranteze drepte: două la început și două la sfârșitul 
textului. Tot între paranteze drepte avem acest text final al Evangheliei 
și în GNT. Iar atât în GNT cât și în BNT, Mc. 16, 9-20 e pus între patru 

paranteze drepte. Pentru că Mc. 16, 8 e considedat finalul Evangheliei de 
față. Însă, în NA28, nu mai e pusă între paranteze drepte nicio parte 
dintr-un verset sau vreun calup de versete din cap. al 16-lea iar 

Evanghelia se termină odată cu versetul al 20-lea.   
Unde găsim însă acest text? În MOF (ed. din 1913), ca parte 

componentă a lui Mc. 16, 20:  „But they gave Peter and his companions a 
brief account of all these injunctions. And, after that, Jesus Himself sent 
out by means of them from east to west the sacred and imperishable 
message of eternal salvation [Iar ei i-au dat lui Petru și însoțitorilor săi o 
scurtă dare de seamă despre toate acele porunci. Și, după aceea, Iisus 
Însuși a trimis, prin intermediul lor, de la răsărit [și] până la apus, 
învățătura sfântă și nestricăcioasă a mântuirii celei veșnice”. 

Tot ca parte componentă a lui Mc. 16, 20 îl regăsim și în MRC 
[ed. din 2003]: „And they promptly reported all these instructions to 
Petros and his companions. And afterward, Yeshua Himself sent out 
through them from east to west the imperishable proclamation of 
eternal salvation [Iar ei, îndată, au trimis toate aceste învățături lui 

Petros și însoțitorilor săi. Și, după aceea, Iisus Însuși a trimis prin ele, de 
la răsărit [și] până la apus, propovăduirea nestricăcioasă a mântuirii 
celei veșnice”. În MNT (ed. din 1998) el apare la Mc. 16, 8: „Alles 

Gebotene aber meldeten sie denen um Petros eilig. Danach aber 
schickte auch Jesus selbst vom Osten und bis zum Westen durch sie aus 
die heilige und unvergängliche Verkündigung des ewigen Heils. Amen”. 

383 În prima zi de după sabat, de după sâmbătă, pentru că toate 
zilele evreii le numără în funcție de ziua sabatului.  
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Mari,a| th/| Magdalhnh/|], din care scosese cei șapte 
demoni [parV h-j evkbeblh,kei e`pta. daimo,nia].   

10. Aceea, mergând, a vestit pe cei [care] fuseseră 
cu El [evkei,nh poreuqei/sa avph,ggeilen toi/j metV Auvtou/ 
genome,noij] [și care erau] jelind și plângând [penqou/si 
kai. klai,ousin]!  

11. Și aceia384 auzind că [Iisus este] viu [kavkei/noi 
avkou,santej o[ti zh/|] și [că] a fost văzut de către ea, n-au 
crezut [kai. evqea,qh ùpV auvth/j hvpi,sthsan].  

12. Iar după acelea [meta. de. tau/ta], S-a arătat 

umblând [evfanerw,qh peripatou/sin] [la] doi dintre ei 
[dusi.n evx auvtw/n], în alt chip [evn e`te,ra| morfh/|], mergând 
întru câmp [poreuome,noij eivj avgro,n]!    

13. [Iar] aceia, plecând, au vestit celorlalți 
[kavkei/noi avpelqo,ntej avph,ggeilan toi/j loipoi/j]! Și nici pe 
aceia [nu] i-au crezut [ouvde. evkei,noij evpi,steusan].  

14. [Dar [de.]385] pe urmă [u[steron], întinzându-se 

ei, cei doisprezece [avnakeime,noij auvtoi/j toi/j e[ndeka],   
S-a arătat [evfanerw,qh] și i-a mustrat [pentru] 
necredința lor [kai. wvnei,disen th.n avpisti,an auvtw/n]  și 
[pentru] împietrirea-inimii [kai. sklhrokardi,an]. Căci 
[pe] cei-care-L-au-văzut pe El înviat, nu i-au crezut              
[o[ti toi/j qeasame,noij Auvto.n evghgerme,non ouvk evpi,steu- 
san]. 

15. Și le-a zis lor: „Mergeți întru toată lumea 
[poreuqe,ntej eivj to.n ko,smon a[panta] [și] propovăduiți 
Evanghelia [la] toată făptura [khru,xate to. Euvagge,lion 
pa,sh| th/| kti,sei]! 

16. Cel-care-a-crezut și s-a botezat se va mântui 
[ò pisteu,saj kai. baptisqei.j swqh,setai], iar cel-care-n-a-
crezut se va osândi [ò de. avpisth,saj katakriqh,setai].  

                                                 
384 Sfinții Apostoli.  
385 Conjuncția e pusă între paranteze drepte în NA28. Dar ea pare 

în Codex purpureus rossanensis, Codex Alexandrinus, Codex Bezae 
Cantabrigiensis.  
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17. Iar celor-care-au-crezut [de. toi/j pisteu,sasin] 
le vor urma aceste semne [shmei/a tau/ta parakolou- 
qh,sei]: în numele Meu vor scoate demoni [evn tw/| 
ovno,mati, Mou daimo,nia evkbalou/sin], [în] limbi noi vor 
grăi [glw,ssaij lalh,sousin kainai/j],  

18. [și în mâini (kai. evn tai/j cersi.n)386] șerpi vor 

lua [o;feij avrou/sin], și [dacă] or să bea ceva de moarte  
nu va să-i vatăme pe ei [ka'n qana,simo,n ti pi,wsin ouv mh. 
auvtou.j bla,yh|], peste cei bolnavi mâinile își vor pune și 
bine le va fi [evpi. avrrw,stouj cei/raj evpiqh,sousin kai. 
kalw/j e[xousin]”.  

19. Apoi, Domnul Iisus [ò me.n ou=n Ku,rioj VIhsou/j], 
după [ce] a vorbit [cu] ei [meta. to. lalh/sai auvtoi/j], a 
fost luat întru cer [avnelh,mfqh eivj to.n ouvrano.n] și a 
șezut [în] cele de-a dreapta ale lui Dumnezeu [kai. 
evka,qisen evk dexiw/n tou/ Qeou/].  

20. Iar aceia, ieșind, au propovăduit pretutindeni 
[evkei/noi de. evxelqo,ntej evkh,ruxan pantacou/], Domnul 
lucrând-împreună [cu ei] [tou/ Kuri,ou sunergou/ntoj387]. 
Și [El] întărea cuvântul [kai. to.n lo,gon bebaiou/ntoj]388 
prin semnele [care] urmau-după [dia. tw/n evpakolou- 
qou,ntwn shmei,wn] [vestirea Evangheliei]389.  

|[Și [El] întărea propovăduirea prin minunile 
[care] urmau-după (kai. bebaiou/ntoj to. kh,rugma dia. 
tw/n evpakolouqou,ntwn qauma,twn) [aceea]390]|   

[Amin!391]. 

                                                 
386 În NA28 fragmentul e pus între paranteze drepte. El nu apare 

în Codex Alexandrinus dar apare în Codex Ephraemi Syri rescriptus:  

.  
387 De aici avem noi definiția vieții și a slujirii ortodoxe: 

împreună-lucrarea/ sinergia cu Dumnezeu. Pentru că în viața noastră și 

în slujba Bisericii, tot lucrul bun îl facem împreună cu Dumnezeu.  
388 Propovăduit de către Sfinții Apostoli.  
389 Text prezent și în Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi Syri 

rescriptus, Codex Washingtonianus A, BNT, GNT, BYZ, SCR, TIS, VUL.  
390 În MGK.  
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